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SAMENVATTING.

Het automatisch lassen van dunne plaat m.b.v. passieve stralinis
sensoren en elektronische beeldverwerking.

Oit verslag bestaat uit twee delen. In het in deel A beschreven
onderzoek is nagegaan hoe uit het met behulp van een infraroodsensor
bepaalde temperatuurprofiel langs een lijnstuk dwars over de lasnaad
en enigszins op de toorts vooruitlopend, informatie kan worden ont
trokken die kan leiden tot een juiste positionering van de lastoorts
boven de lasnaad. Het in deel B beschreven onderzoek speelt in op een
vraag vanuit de industrie. De fabrikant van koffie- en theezetappa
ratuur Animo B.V. wil haar lasinrichtini voor het TIG-Iassen van uit
dunne roestvrij stalen plaat vervaardi2de onderdelen automatiseren en
hierbij gebruik maken van een vision-systeem om tijdens het lassen de
toorts boven het midden van de lasnaad te positioneren. In het
onderzoek is nagegaan of een der2elijke aanpak technisch haalbaar is.
Ook is nageiaan met welke apparatuur deze zogenaamde naadvolEfunctie
ierealiseerd kan worden om zodoende enig inzicht te kunnen krijEen in
de Kosten die gemoeid zijn met dit automatiserinsproject.

Technische Hogeschool Eindhoven
Vakgroep Meten en Regelen

SUMMARY.

Emile Boderie
aUEustus 1986

Automated welding of thin plates by means of passive radiation
sensors and electronic image processing.

This report consists of two parts. Each describes a separate research.
In the research described in part A it is examined how to use the
temperature distribution to guide the torch along the joint by
measuring the temperature profile along a line segment perpendicular
to the joint with an infrared sensor. This line segment is positioned
a little in front of the torch. The research described in part B deals
with a practical problem. Animo B.V., a manufacturer of apparatus with
which coffee and tea can be made, wants to automize the welding .~

installation with which parts, made of thin stainless steel plates,
are TIG-welded. For this automation they prefer to make use of a
vision system to guide the torch along the joint during weldin2. In
this research it is examined whether this approach can be successful
with regard to the technical realisation. For this purpose it is
examined how to process an image in real time. Furthermore it is
examined with which apparatus the joint following can be realised so
it is possible to obtain some indication of the costs for this
automation project.

University of Technology Eindhoven
Measurement and Control Group

Emile Boderie
AUEust 1986
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INLEIDING.

Dit rapport beschrijTt het aTstudeerwerk dat ik verricht
heb binnen de vakgroep Meten en Regelen van de afdeling
der Elektrotechniek van de Technische Hogeschool
Eindhoven. Deze vakgroep participeert in het zogenaamde
FAIR-project. FAIR staat voor Flexibele Automatisering en
Industriele Robots. In dit project wordt samengewerkt met
de vakgroep Produktietechnologie en Bedrijfsmechanisatie
van de afdeling der Werktuigbouwkunde.

Een van de onderwerpen waaraan binnen FAIR aandacht wordt
besteed is het automatisch lassen. Het lasproces is
complex. Va or het leggen van een goede las moet een groat
aantal Tactoren op elkaar afgestemd worden. Ik noem hier
lasstroom, voortloopsnelheid, positionering van de toorts
boven de naad en gastoevoer. Veelal kunnen een aantal van
deze factoren zoals lasstroom, gastoevoer en voortloop
snelheid op een vaste waarde worden ingesteld. Het traject
dat de lastoorts moet doorlopen zal echter in veel
gevallen door allerlei maattoleranties niet voldoende
nauwkeurig bekend zijn terwijl geometrisch ingewikkelde
trajecten moeilijk voor te programmeren zijn. Een regel
systeem dat in staat is am tijdens het lassen de lastoorts
op de juiste wijze boven de naad gepositioneerd te houden
is derhalve van bijzonder groat belang.

Een blokschema van zo'n regelsysteem is getekend in figuur
I-1.

oorts.rlatie oltrent de Positie van de t
nste Oosltlonering ~ Verwerkings- t.o.y, de naad,

Actuator ~, eenheid
,

de toorts
v. de naad

,~

Sensor ~,

V~

t.o.

Info
gewe

Fig. I-1: Algemeen blokschema van een regelsysteem voor de
toortspositionering.
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De sensor transformeert informatie omtrent de relatieve
positie van de toorts ten opzichte van de lasnaad naar
voor de verwerkingseenheid geschikte signalen. Hierbij
wordt doorgaans van energiedomein gewisseld. De verwer
kingseenheid vergelijkt de informatie afkomstig van de
sensor met informatie omtrent de gewenste positionering en
geeft het resultaat door aan de actuator. De actuator zal
op zijn beurt het aangeboden signaal transformeren naar
het mechanisch energiedomein zodat de toortspositie
aangepast kan worden. In dit rapport wordt er van
uitgegaan dat de verwerkingseenheid binnen het elektrisch
energiedomein functioneert. In dat geval wordt ook weI
gesproken van ingangs- en u1tgangstransducent in plaats
van sensor respectievelijk actuator.

Het onderzoek dat ik in mijn afstudeerperiode verricht heb
is op te splitsen in twee delen:

A. Het eerste deel van het onderzoek heeft betrekking op
de sensor (zie figuur I-1). Sensoren zijn veelal het
knelpunt binnen een meet- en regelsysteem.

Voor het lassen van dikke platen, waarbij de te lassen
delen doorgaans voorbewerkt worden (b.v. V-naad), zijn
reeds geavanceerde ingangstransducenten ontwikkeld. Het
lassen van dunne platen vormt echter een apart
probleemgebied. Dunne platen (hooguit enkele
millimeters dik) worden niet voorbewerkt, zodat ze een
I-naad vormen (zie figuur I-2).

Fig. I-2: Dikke platen met V-naad (links) en dunne
platen met I-naad (rechts).

Zo'n I-naad kan bijzonder smal zijn en is tijdens het
lassen doorgaans niet met het blote oog waarneembaar.
Als een handlasser twee dunne platen aan elkaar wil
lassen creeert hij bewust een bredere naad door de
platen iets uit elkaar te leggen zodat hij de naad
tenminste kan zien. Het lijkt dus onverstandig om voor
de detectie van zo'n smalle I-naad gebruik te maken van
een sensor die het zichtbaar licht omzet in een elek
trisch signaal. Een ingangstransducent waarvan het
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uitgangssignaal een maat is voor de temperatuur op
bepaalde plaatsen van het werkstuk biedt meer perspec
tieven, aangezien de nag niet gelaste naad een goede
warmtebarri~re vormt.

Deel A van dit rapport onderzoekt de mogelijkheden voor
het gebruik van een temperatuursensor ten behoeve van
het automatisch lassen van dunne platen. Dit gedeelte
be vat aIleen theorie. Experimenteel verkregen gegevens
ontbreken. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit
dat de aanschaf van een geschikte temperatuursensor
financieel niet haalbaar is gebleken. Hierdoor moet
helaas de evaluatie van het in deel A beschreven
onderzoek ontbreken.

8. Het tweede deel van het onderzoek speelt rechtstreeks
in op een vraag vanuit de industrie. 8ij de fabrikant
van koffie- en theezetapparatuur Animo 8.V. worden
containeronderdelen middels een TIG-Ias (TIG = Tungsten
Inert Gas) met elkaar verbonden. In de huidige situatie
zorgt een operator er voor dat de lastoorts tijdens het
lassen op de juiste plaats boven de naad gepositioneerd
blijft. Men wil deze functie automatiseren.

De te lassen onderdelen zijn uit dunne roestvrij stalen
plaat vervaardigd. Roestvrij staal (RVS) heeft een glad
oppervlak dat opvallend licht als een spiegel reflec
teert. Ter plekke van de lasnaad is het oppervlak
echter beslist niet vlak. Het opvallende licht zal
daardoor in allerlei richtingen teruggekaatst worden.
Hierdoor is bij het lassen van RVS de smalle I-naad
tach met het blote oog waarneembaar. De gloeiende las
elektrode en de vlamboog fungeren als felle lichtbron.
Voor het automatisch positioneren van de lastoorts kan
in dit specifieke geval gebruik gemaakt worden van een
zogenaamd vision-systeem. Een video-camera fungeert
hierbij als sensor am het zichtbare licht te transfor
meren naar een elektrisch signaal.

Dit tweede deel van het onderzoek handelt voornamelijk
over de verwerkingseenheid (zie figuur I-1) I die uit
het complexe video-signaal de informatie omtrent de
positionering van de toorts moet extraheren. Een en
ander is beschreven in deel 8 van dit rapport.
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Deel A

A1. DE TEMPERATUURVEROELING IN RELATIE TOT DE
TOORTSPOSITIONERING.

A1.1. De 2-punts temperatuurmeting.

Als tijdens het lassen van twee identieke platen de
toorts zich midden boven de lasnaad bevindt, zal aan beide
platen evenveel vermogen (warmte) worden toegevoerd. De
temperatuurverdeling zal derhalve spiegelsymmetrisch zijn
ten opzichte van de lasnaad. In figuur A1-1 is deze
situatie geschetst. De isothermen zijn langgerekt als
gevolg van het voortlopen van de lastoorts (zie bijvoor
beeld lit. 1).

Plaat 1

lastoorts

P

I I
I I

Plaat 2

voortlooprichting

Fig. A1-1: Juist gepositioneerde toorts; T,. = Tca

Wanneer de toorts echter niet boven het midden van de naad
gepositioneerd is maar bijvoorbeeld enigszins richting
plaat 1 verschoven is, dan zal de temperatuurverdeling
niet meer spiegelsymmetrisch zijn (zie figuur A1-2).

Indien we nu de werkstuktemperatuur meten in de punten P
en Q die beiden even ver van het midden van de lasnaad
liggen en enigszins op de toorts vooruit lopen, dan zal
blijken dat de temperatuur in P hager is dan die in Q. Uit
dit temperatuurverschil kan een stuursignaal afgeleid
worden dat de toorts weer boven het midden van de naad



- 8 -

positioneert.

Plaat 1 Plaat 2

isotherm

Fig. A1-2: Onjuist gepositioneerde toortsj T~ > TQ

Wellicht is U bij lezing van de vorige alinea al opgeval
len dat daarin een vreemde aanname is gemaakt. De punten P
en Q moeten zich op even grate aTstand van de naad bevin
den. Om hieraan te voldoen moet echter bekend zijn waar
het midden van de naad zich bevindt. En als dat bekend is
kan de toorts rechtstreeks op de juiste plaats gepositio
nee~d worden en zijn sensoren overbodig!

Als de meetpunten P en Q daarentegen star met de lastoorts
verbonden zijn, zullen deze puntan alleen dan aven ver van
het midden van de naad liggen als de toorts optimaal
gepositioneerd is. Wordt de toorts enigszins richting
plaat 1 verschoven, dan verschuiven de meetpunten mee (zie
Tiguur A1-3). Er kan nu niet voorspeld worden in welk van
beide punten de temperatuur het hoogst is. Dit is namelijk
afhankelijk van de lasparameters (toegevoerd vermogen,
voortloopsnelheid) en de werkstukparameters (materiaal
eigenschappen, werkstukgeometrie).

Tot hiertoe zijn we er stilzwijgend vanuit gegaan dat de
verbindingslijn tussen de punten P en Q loodrecht staat op
de lasnaad. In figuur A1-4 is een situatie getekend waarin
dit niet het geval is. De toorts is in dit figuur juist
gepositioneerd en desondanks zal er een temperatuurver
schil gemeten worden tussen de punten P en Q.
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n
II

Q

Plaat 2

Fig. A1-3: Onjuist gepositioneerde toorts met star daaraan
gekoppelde meetpunten.

Plaat 1

.",

P

n
II

' ...

Q

Plaat 2

Fig. A1-4: Toorts juist ~epositioneerd maar de meetpunten
niet.

Oit temperatuurverschil kan qua teken en grootte gelijk
zijn aan het temperatuurverschil dat voortkomt uit de in
figuur A1-3 geschetste situatie maar er moet wel anders op
gereageerd worden!

Het zal duidelijk zijn dat aan de 2-punts methode de
nodige bezwaren kleven. Als het al m02elijk is am met deze
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methode automatisch te lassen dan zal het toepassings
gebied bijzonder beperkt zijn.

Voor meer inTormatie over de 2-punts temperatuurmeting
verwijs ik naar de aTstudeerverslagen van Illegems (lit.
2) en v.d. Biggelaar (lit. 3). Laatst genoemde concludeert
dat het niet raadzaam is de 2-punts temperatuurmeting te
gebruiken voor het automatisch positioneren van de
lastoorts. Hij beveelt aan om over te stappen naar een
temperatuurproTielmeting langs een lijn die de punten P en
Q verbindt. Zo'n temperatuurproTiel bevat meer inTormatie
zodat de meeste bezwaren van de 2-punts temperatuurmeting
kunnen worden ondervangen.

A1.2. Het temperatuurproTiel Iangs een rechte Iijn.

In Tiguur A1-S is de temperatuurverdeling in twee identie
ke platen geschetst voor het geval dat de toorts midden
boven de naad is gepositioneerd. Oe isothermen zijn lang
gerekt als gevolg van het voortlopen van de toorts. Hoe
hoger de voortloopsnelheid, des te langgerekter zijn de
isothermen. Ook is in dit Tiguur het temperatuurproTiel
langs het lijnstuk pq getekend.

Plaat 1

p

i i
II

q

Plaat 2

p

need

q

Fig. A1-S: De temperatuurverdeling bij een juist
gepositioneerde toorts met het bijbehorende
temperatuurproTiel langs het lijnstuk pq.

De situatie van Tiguur A1-6 doet zich voor als de toorts
niet boven het midden van de lasnaad gepositioneerd is.
Achter de toorts lopen de isothermen in elkaar over
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aangezien daar geen sprake meer is van twee platen maar
van een geheel. De nag niet gelaste naad is daarentegen
een goede warmtebarriere zodat veer de toorts, ter
plaatse van de naad een discontinulteit in de isothermen
waarneembaar is. Deze discontinulteit komt oak naar voren
in het temperatuurproTiel langs pq.

Plaat 1

p

i I
I I Plaat 2

p

naad

q

Fig. A1-6: De temperatuurverdeling bij onjuist
gepositioneerde toorts met het bijbehorende
temperatuurproTiel langs het lijnstuk pq.

Bij een onjuist gepositioneerde toorts kan dus met een
geschikte lijnsensor de ligging van de discont~nuiteit en
dus oak de ligging van de lasnaad worden bepaald. Boven
dien kan de discontinuiteit gebruikt worden voor het
positioneren van de lijnsensor boven de naad. Maar wat te
doen als de toorts juist gepositioneerd is? In dat geval
is er geen discontinulteit in het temperatuurproTiel
aanwezig. Tach willen we oak in dit geval de ligging van
de naad bepalen en zorg dragen voor een goede positione
ring van de lijnsensor. Indien twee identieke platen met
hoge voortloopsnelheid aan elkaar worden gelast kan
eventueel nag gebruik gemaakt worden van de symmetrie die
in het temperatuurproTiel aanwezig moet zijn. Deze
symmetrie zal verstoord zijn als het midden van pq niet
boven het midden van de naad ligt. 8ij lage voortloop
snelheden, waarbij de isothermen nagenoeg cirkels zijn,
zal het temperatuurproTiel altijd symmetrisch zijn
ongeacht de positionering van de sensor. De drie in Tiguur
A1-? geschetste situaties zullen dan oak alle drie het
zelTde temperatuurproTiel te zien geven.
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i i
I I

I I

II
I'
II

I'

intensiteit van de
infrarode straling

Fig. A1-?: Drie situaties die bij lage voortloopsnelheid
hetzelfde temperatuurprofiel te zien geven.

De hier gesignaleerde problemen doen zich niet voor als we
ter bepaling van het temperatuurprofiel de door het
werkstuk uitgezonden infrarode straling detecteren. Zoals
in hoofdstuk A2. zal blijken is de infrarode stralings
intensiteit behalve van de temperatuur ook afhankelijk van
de zogenaamde vormfactor. Deze vormfactor bewerkstelligt
dat er ter plaatse van de naad een piek in de stralings
intensiteit optreedt zoals is weergegeven in figuur A1-8.

p q p q

Fig. A1-8: De infrarode stralingsintensiteit in geval van
een juist gepositioneerde toorts (links) en een
onjuist gepositioneerde toorts (rechts).

8ij gebruik van een sensor die de infrarode straling
detecteert zijn we dus altijd in staat de ligging van de
naad te bepalen.
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A1.3. De positionering van de lastoortsj 2 strategien.

Voor het automatisch positioneren van de lastoorts boven
de naad kunnen twee verschillende strategien worden
gehanteerd. Er kan een sturing worden toegepast waarbij de
lastoorts de baanpunten voIgt die de sensor in een eerder
stadium heeTt bepaald. Deze baanpunten geven de ligging
van het midden van de naad aan. 8ij de sturing wordt dus
de geometrie van het werkstuk als uitgangspunt genomen. Er
kan ook gebruik gemaakt worden van een regeling die
bewerkstelligt dat de temperatuur aan weerszijden van de
naad ter plaatse van de toorts gelijk gehouden wordt. In
dat geval wordt gebruik gemaakt van procesgegevens. We
zullen zowel de sturing als de regeling nader belichten.

Er wordt vanuit gegaan dat de toegepaste lijnsensor de
door het werkstuk uitgezonden inTrarode straling detec
teert. In A1.2. is al aangeduid dat in dat geval de naad
gedetecteerd kan worden aangezien ter plaatse van de naad
een piek in het stralingsintensiteitsproTiel aanwezig is.

* Sturing

8ij de sturing is het de bedoeling de toorts boven het
midden van de lasnaad te positioneren. Hiertoe wordt met
een enigszins voor de lastoorts uitlopende sensor het
traject bepaald dat de toorts moet doorlopen. Op de
tijdstippen t+kT (k = 0,1,2,.. T = periodetijd) wordt
steeds de ligging van een punt bepaald dat deel uitmaakt
van de lasnaad. Zo'n punt noemen we een baanpunt. De
coordinaten van de baanpunten worden in het geheugen van
de verwerkingseenheid opgeslagen. De verwerkingseenheid
dient de actuator zodanig aan te sturen dat de toorta de
in het geheugen aanwezige baanpunten aTloopt. Tusaen de
baanpunten wordt ge~nterpoleerd. Hoe kleiner de periode
tijd T des te nauwkeuriger beschrijven de baanpunten de
werkelijke ligging van de lasnaad.

8ij het gebruik van een sturing doen zich problemen voor
als 'de ligging van een baanpunt verandert tussen het
moment waarop de coordinaten van dat punt in het geheu
gen opgeslagen zijn en het moment waarop de toorts op
het punt met deze coordinaten aangeland is. In Teite
voIgt de toorts zonder enige terugkoppeling de door de
sensor bepaalde baan. We spreken daarom ook van een
sturing. Het gevolg is dat de toorts ter hoogte van het
bewuste punt niet altijd boven het midden van de naad
gepositioneerd zal zijn.
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* Regeling

Bij een automatische toortspositionering op basis van
een sturing wordt de lastoorts zo goed mogelijk boven
het midden van de lasnaad gepositioneerd. De geometrie
van het werkstuk wordt hierbij dus als uitgangspunt
genomen. In het geval dat er identieke platen aan elkaar
gelast moeten worden is deze strategie prima. Wanneer
echter twee platen waarvan de onderlinge geometrie sterk
verschilt middels een lasverbinding aan elkaar gekoppeld
moeten worden, dan is het doorgaans niet verstandig de
toorts boven het midden van de naad te positioneren. Zo
zal bijvoorbeeld bij het lassen van een dunne aan een
dikke plaat de lastoorts enigszins richting dikke plaat
verschoven moeten worden om te voorkomen dat er een gat
in de dunne plaat valt alvorens de dikke plaat begint te
smelten. Er komt aIleen dan een goede lasverbinding tot
stand als het door de toorts toegevoerde vermogen zoda
nig over beide platen wordt verdeeld dat het metaal aan
weerszijden van de naad smelt. Wanneer we er van uitgaan
dat beide platen uit hetzelfde materiaal vervaardigd
zijn, dan moet er dus voor gezorgd worden dat ter
plaatse van de toorts de temperatuur aan weerszijden van
de naad gelijk is. Ais we in staat zijn een dergelijke
regeling die uitgaat van procesgegevens te realiseren,
dan kunnen daarmee werkstukken worden gelast waaraan
nauwelijks beperkingen ten aanzien van de geometrie
gesteld hoeven te worden. Dit is een groot voordeel in
vergelijking met de sturing.

Voorwaarde voor het kunnen ~unctioneren van zo'n
regeling is dat de tijdvertraging in de terugkoppeling
klein is. Ais we met de lijnsensor een temperatuurpro
fiel meten, moet dit profiel recente informatie bevatten
omtrent de positionering van de toorts. De tijdvertra
ging in de terugkoppeling wordt voornamelijk bepaald
door de propagatietijd van de warmte in het werkstuk.
J.P. Boillot e.a. (lit. 4) hebben een rekenmodel opge
steld waarmee het mogelijk is de propagatietijd als
functie van de ligging van het meetpunt ten opzichte van
de lastoorts te bepalen. In figuur A1-9 is links een
situatie geschetst voor de tijdstippen t < to. De las
toorts loopt met een snelheid van 2,6 mm/s voort over
het midden van een 2 mm brede naad, gevormd door twee
5 mm dikke stalen platen. Het door de lastoorts toege
voerde vermogen (154? W) wordt gelijkelijk over beide
platen verdeeld. De temperatuurverdeling ten opzichte
van de toorts is stationair. De meetpunten A en a, die
respectievelijk 5 en 8 mm van de toorts verwijderd
liggen, hebben een temperatuur T~(to) respectievelijk
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T15 ( to). Op het tijdstip t = to wordt de toorts 1 mm
in de richting van plaat 2 verplaatst. De meetpunten
A en B maken deze zijdelingse sprong niet maar bewegen
weI mee in de voortlooprichting. We krijgen dan de
situatie die rechts in figuur A1-9 getekend i9.

Plaat ,
, I
I I

\ i
I I
I I
I I

Plaat 2

= 2,6 mm/s

Plaat 1
j r
I I
I I
I I
I I

Plaat 2

Fig. A1-9: De situatie voor t < to (links) en de
situatie voor t > to (rechts).

Ais gevolg van de verplaatsing van de toorts zal de
temperatuur in de punten A en 8 gaan veranderen. Deze
temperatuurverandering is voor beide punten getekend in
figuur A1-10.

iT A( t) -TA( toJI
ITe ( tJ -Te( toll

'00

K

so

A

8

t-to~

Fig. A1-10: Temperatuurverandering in de punten A en 8
als gevolg van de op het tijdstip to
opgetreden verandering van de toortspositie.
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Uit figuur A1-10 is af te leiden dat een kleine tijdver
traging in de terugkoppeling verkregen wordt als de
temperatuursensor vlak voor de toorts uit loopt. Er moet
echter wel voor gehoed worden dat de sensor het tempe
ratuurprofiel over beide losse platen opneemt en niet
het temperatuurprofiel over een deel van het lasbad.

Concluderend kan gesteld worden dat de regeling twee grote
voordelen heeft ten opzichte van de sturing. Ten eerste
hoeven bij een regeling nauwelijks restricties ten aanzien
van de werkstukgeometrie gesteld te worden terwijl de
sturing alleen bij het lassen van twee min of meer gelijke
werkstukken goed functioneert. Ten tweede zal bij toepas
sing van een regeling elke verschuiving van de lasnaad
gedetecteerd worden en leiden tot een correctie terwijl
bij een sturing een verschuiving van de naad niet gecor
rigeerd kan worden als de sensor al gepasseerd is.
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A2. DE BEPALING VAN HET TEMPERATUURPROFIEL DOOR MIDOEL
VAN DE DETECT IE VAN INFRARODE STRALING.

In hoofdstuk A1 hebben we gezien dat het automatisch
lassen van dunne plaat, waarbij het temperatuurprofiel
langs een lijnstuk loodrecht op de lasnaad bepaald wordt,
interessante mogelijkheden biedt. In dit hoofdstuk wordt
ingegaan op de vraag hoe dit temperatuurprofiel gemeten
kan worden.

In principe kan de temperatuur op veel manieren gemeten
worden. In onze toepassing, waarbij een temperatuurprofiel
bepaald moet worden dat zich voortdurend verplaatst ten
opzichte van het werkstuk, zullen we ons moeten beperken
tot die methoden waarbij geen contact tussen het werkstuk
en de sensor bestaat. Enig literatuuronderzoek leert snel
dat voor het contact laos meten van temperaturen eigenlijk
maar een methode praktisch bruikbaar is. Deze methode
berust op de detectie van infrarode straling. Een groot
voordeel van deze methode is dat de sensor op geruime
afstand van het werkstuk geplaatst kan worden zodat hij
niet blootgesteld wordt aan de vervelende invloeden die
inherent aan het lasproces zijn (hoge temperatuur, rond
vliegende spetters, etc.).

A2.1. Kenmerken van infrarode 9traiins.

Infrarode straling is elektromagnetische straling waarvan
de golflengte ligt tussen 0,?8 micrometer en 1 millimeter.
Oit brede spectrum is in vier delen op te splitsen:
* 0,?8 - 1,5 micrometer: nabij infrarood
* 1,5 - 6 micrometer : middel infrarood
* 6 - 40 micrometer ver infrarood
* 40 - 1000 micrometer : ultra ver infrarood
Deze indeling (uit lit. 5) wordt vaak gehanteerd, maar er
zijn in de literatuur ook andere indelingen te vinden.

Elk lichaam met een temperatuur grater dan het absolute
nulpunt zendt infrarode straling uit. Voor een lichaam
geldt dat de hoeveelheid infrarode stralin~ toeneemt als
de temperatuur van het lichaam stijgt. Vandaar dat
infrarode straling oak weI wordt aangeduid als warmte
straling.

De intensiteit van de door een lichaam uitgezonden
straling is afhankelijk van een aantal factoren. Deze
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afhanKelijKheid vindt zijn neerslag in de stralingswet van
PlancK:

M( A, T) ( A2/ 1 )

waarbij: A
M( A, T)

T
C 1

CI2

= golflengte (m)
= door het lichaam uitgestraalde vermogen

per oppervlakte-eenheid per golflengte
eenheid (W/m 3 )

emissiecoefficient als functie van de
golflengte
absolute temperatuur (K)

= 3,741832'10- 1e W'm 2

= 1,438786'10- 2 K'm

De grafische voorstelling van formule A2/1 is voor
verschillende temperaturen weergegeven in figuur A2-1. De
emissiecoefficient is hierbij golflengte-onafhankelijk en
heeft de waarde 1. Het lichaam wordt in dat geval een
zwarte straler ienoemd.

0,6

0, '1

0,2.

o

Fig. A2-1: Grafische voorstelling van de stralingswet van
Planck (zwarte straler).



- 19 -

Uit formule A2/1 blijKt dat de intensiteit van de door een
lichaam uitgezonden straling niet aIleen van de tempera
tuur afhangt maar OaK van de golflengte en de emissie
coefficient. Indien we een eenduidige relatie willen
leggen tussen de stralingsintensiteit en de temperatuur
van het lichaam, zullen we moeten weten welK golflengte
gebied we beschouwen en wat het verloop van de emissie
coefficient in dat gebied is.

De Keuze van het golflengtegebied is afhanKelijK van de
toepassing. In paragraaf A2.2. wordt nagegaan welK
golflengtegebied voor onze toepassing het meest geschiKt
is.

De emissiecoefficient is een eigenschap van het materiaal
waaruit het lichaam vervaardigd is. Van veel materialen is
de gemiddelde emissiecoefficient beKend. Zo is de
gemiddelde emissiecoefficient van zuiver ijzer 0,06. De
gemiddelde emissiecoefficient van ijzer met een walshuid
is echter aanmerKelijK hoger, namelijK 0,?8 (gegevens uit
lit. 6). De emissiecoefficient hangt dus sterK af van de
gesteldheid van het oppervlaK. Tijdens het lassen is het
oppervlaK van het werKstuK in de nabijheid van de
lastoorts aan veranderingen onderhevig. Oit is een gevolg
van de ter plaatse heersende hoge temperatuur. Aangezien
we vlaK voor het lasbad het temperatuurprofiel willen
bepalen Kan dit problematisch worden. GeluKKig zijn we
niet gelnteresseerd in een absoluut temperatuurprofiel.
Wat we willen bereiKen is een aan weerszijden van de naad
gelijKe temperatuur. Het interesseert ons niet hoe haag
die temperatuur is en het is dus voor onze toepassing niet
noodzaKelijK te weten hoe groat de emissiecoefficient vlaK
voor het lasbad is. De eis die wij moeten stellen is dat
de emissiecoefficient aan weerszijden van de naad gelijk
is als de temperatuur gelijK is en dat de verandering van
de emissiecoefficient als gevolg van het veranderen van
het materiaaloppervlaK door temperatuurveranderingen niet
omgeKeerd met de temperatuur verloopt. In hoeverre dit het
geval is moet uit experimenten blijKen.

In de stralingswet van PlancK heeft M(A,T) de dimensie
van de eenheid W/m 3 • Of weI , M(A,T) is het door het
lichaam uitgezonden stralingsvermogen per oppervlaKte
eenheid per golflengte-eenheid. Om het totaal door een
oppervlaKte-element uitgestraalde vermogen in een bepaald
golflengtegebied te bepalen moet M(~,T) dus gelntegreerd
worden over dat golflengtegebied en vermenigvuldigd worden
met het oppervlaK van het oppervlaKte-element. Wanneer het
stralingsintensiteitsprofiel langs een rechte lijn bepaald
moet worden, wordt in feite de stralingsintensiteit van
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een groot aantal oppervlakte-elementjes bepaald waarvan de
middens op die rechte lijn liggen. Boven de be ide platen
is eenduidig bepaald welk deel van het werkstukoppervlak
tot een bepaald oppervlakte-elementje behoort. Ter plaatse
van de naad liggen de zaken echter anders. Daar is het
oppervlak van het werkstuk niet evenwijdig met het
oppervlakte-elementje. In Teite vertegenwoordigt dat
oppervlakte-elementje de zijkanten van de platen.
Aangezien de platen doorgaans dikker zijn dan de I-naad
breed is, vertegenwoordigt het bewuste oppervlakte
elementje een groter materiaaloppervlak dan de elementjes
boven de platen. Hierdoor zal ook de stralingsintensiteit
ter plaatse van dit oppervlakte-elementje als gevolg van
herhaalde reTlectie van de inTrarode straling op de
zijkanten van de platen hoger zijn Czie Tiguur A2-2).

III mr i i
~~
1 t 1 mt t t

Fig. A2-2: De verhoogde stralingsintensiteit ter plaatse
van de I-naad Cdwarsdoorsnede).

Deze verhoogde stralingsintensiteit is dus een gevolg van
de vorm van het werkstuk. De verhouding van de stralings
intensiteit boven de naad en de stralingsintensiteit boven
de platen wordt dan ook de vormTactor genoemd. Het grote
voordee~ van de vormTactor bij het automatisch lassen van
dunne plaat is dat ter plaatse van de zeer smalle I-naad
een verhpogde inTrarode stralingsintensiteit waarneembaar
is. De naad kan dus met een geschikte inTraroodsensor
altijd gedetecteerd worden!

A2.2. De keuze van het golTlengtesebied van de inTrarood
lijnsensor.

Er is een breed assortiment inTrarooddetectoren voor
handen, met veelal sterk verschillende eigenschappen. Elk
type heeTt zijn eigen toepassingsgebied. Het belangrijkste
kenmerk van een inTrarooddetector is het golTlengtegebied
waarin zijn gevoeligheid bruikbare waarden heeTt. We
zullen in deze paragraaT nagaan welk golTlengtegebied voor
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onze toepassing het meest geschikt is.

Een van de factoren die de keuze bepaalt is het contrast
van het op de detector vallende infrarode licht. Het
contrast geeft aan ~n welke mate de stralingsintensiteit
verandert als de temperatuur van het werkstuk verandert
(lit. S). In formulevorm ziet dit er als voIgt uit:

CCA,T)
clMCA,T)

=--~--
c)T

( A2/2)

Aangezien we willen bepalen bij welke golflengte het
contrast maximaal is, moet de volgende vergelijking
opgelost worden:

clCCA, T) = 0
dT C A2/3)

Uitgaande van een zwarte straler Ievert enig rekenwerk:

A = 2,4'10- 3 m·K
T

CA2/4)

Oe temperatuur die vlak voor het lasbad heerst is
afhankelijk van het te lassen materiaal. We kiezen ais
gemiddeide waarde T = 1000 K. Combineren we dit met
formule A2/4 dan blijkt bij een golflengte van ~
micrometer het contrast het grootst te zijn.

Een tweede factor die een rol speelt bij de keuze van het
golflengtegebied is de verhouding tussen de intensiteit
van de van de viamboog afkomstige straling en de intensi
teit van de van het werkstuk afkomstige straling. We zijn
gelnteresseerd in de werkstukstraling en de boogstraling
is dus een storende factor. Het is de bedoeling dat zo min
mogelijk boogstraling de sensor bereikt. Oe afstand tussen
de lastoorts en het kijkveld van de sensor is echter
bijzonder klein zodat het onvermijdelijk zal zijn dat er
tach een fractie van de boogstraling door de sensor
gedetecteerd wordt. Het is dus van belang een zo gunstig
mogelijke verhouding tussen de werkstukstralingsintensi
teit en de boogstralingsintensiteit te kiezen. Uit figuur
A2-3 blijkt dat de boogstralingsintensiteit altijd grater
is dan de werkstukstralingsintensiteit. Voor golflengtes
grater dan 1,6 micrometer liggen ze echter in dezelfde
orde van grootte.
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stralings
intensiteit

lastoorts

Fig. A2-3: De werkstukstralingsintensiteit en de boog
stralingsintensiteit als Tunctie van de
golTlengte (uit lit. 7).

Een derde Tactor waarmee we wellicht rekening moeten
houden bij de keuze van het golTlengtegebied is de trans
missie van de inTrarode straling door lucht. Bij voorkeur
wordt de inTraroodsensor op enige aTstand van het werkstuk
geplaatst zodat hij minder wordt blootgesteld aan de
storende invloeden die inherent zijn aan het lasproces.
Met behulp van de nodige optiek wordt de sensor dan
geTocusseerd op de gewenste lijn loodrecht op de lasnaad.
De inTra rode straling zal zich dus door de lucht en de
optiek moeten kunnen voortplanten zonder dat de stra
lingsintensiteit sterk vermindert. De mate waarin de
inTrarode straling zich voortplant door een bepaald medium
wordt aangeduid met de transmissiecoeTTicient. De trans
missiecoeTTicient is doorgaans aThankelijk van de golT
lengte. De optiek moet dus vervaardigd worden uit een
materiaal dat in het gekozen golTlengtegebied een hoge
transmissiecoeTTicient heeTt. Gegevens over diverse
optische materialen zijn te vinden in lit. 5. Zoals gezegd
moet de straling zich ook goed door lucht kunnen voort
planten. De transmissiecoeTTicient van lucht als Tunctie
van de golTlengte is getekend in Tiguur A2-4.
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Fig. A2-4: Transmissiecoefficient van lucht als functie
van de golflengte bij een 10 meter lang meet
traject (uit lit. 5).

Uit dit figuur blijkt dat de transmissiecoefficient van
lucht sterk afhangt van de golflengte. Figuur A2-4 heeft
echter betrekking op een meettraject van 10 meter terwijl
we in onze toepassing te maken hebben met een veel korter
traject. Oe transmissiecoefficient bij een willekeurige
lengte van het traject kan bepaald worden met de volgende
formule:

T(l)
l! 10

= {T( 10) } (A2/5)

waarbij: l = lengte van het meettraject (m)
(l) = transmissiecoefficient bij een traject van

1 meter

In het geval dat 1:( 10) = 0,2 blijkt dat "t'(O,5) = 0,92. Met
andere woorden, in onze toepassin2 waarbij het meettraject
maximaal 0,5 meter zal zijn, hebben we altijd een vrij
h02e transmissiecoefficient. Het is derhalve niet nodi2 am
hier rekenin2 mee te houden bij de keuze van het
2olflen2te2ebied.

Concluderend kan 2esteld worden dat een sensor die
2evoeli2 is in een iolflengteiebied rand 2,4 micrometer
voor onze toepassin2 het best 2eschikt is.
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A3. INFRAAOOOOETECTOAEN.

De indeling van de bestaande inTrarooddetectoren in
verschillende categorien kan, aThankelijk van de criteria
die bij die indeling gehanteerd worden, op verschillende
manieren gebeuren. Een aantal mogelijke criteria zijn het
toepassingsgebied, het golTlengtegebied, het werkings
principe en de kostprijs. De hier gehanteerde indeling
berust op het werkingsprincipe. Er zijn dan twee hOOTd
groepen te onderscheiden:
* de thermische detectoren
* de Totonendetectoren
De werking en eigenschappen van de tot de beide hOOTd
groepen behorende detectoren worden in dit hOOTdstuk
beschreven.

A3.1. Thermische detectoren.

De werking van thermische detectoren berust op het Teit
dat bepaalde materialen meetbare veranderingen vertonen
als de temperatuur van het materiaal verandert. Deze
temperatuursverandering moet een gevolg zijn van de
absorptie van inTrarode straling. Thermische detectoren
hebben dan ook altijd een hoge absorptiecoeTTic1ent in het
goiTlengtegeb1ed waarvoor ze ontworpen z1jn. Een staaT met
een hoge absorpt1eco8TTicient en een hoge linea1re
uitzettingscoeTTicient die zich bevindt in een enigszins
geconditioneerde omgeving is in Teite een thermische
inTrarooddetector; de lengteve~andering van de staaT is
een maat voor de opvallende inTrarode stra11ngsintensi
teit. Toch valt deze detector buiten ons aandachtsveld
aangezien wij aIleen gelnteresseerd zijn in detectoren met
een elektrisch uitgangssignaal.

Een belangrijke eigenschap van inTrarooddetectoren is de
gevoeligheid als Tunctie van de golTlengte. De gevoelig
heid is gedeTinieerd als de verhouding tussen de uitgangs
spanning (OT soms de stroom) en het op de detector
vallende stralingsvermogen. Kenmerkend voor de thermische
detectoren is dat ze doorgaans gevoelig zijn in een brede
band uit het inTraroodspectrum. Sommige thermische
detectoren zijn zelTs gevoelig voor straling met een
golTlengte van 0,1 tot 1000 micrometer! Alhoewel de
gevoeligheid tussen de thermische detectoren onderling
sterk varieert kan gesteld worden dat het gemiddelde in de
orde van 100 V/W ligt. De gemiddelde tijdconstante ligt in
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de orde van grootte van 1 milliseconde. Thermische
detectoren hoeven doorgaans niet gekoeld te worden.

Tot de hooTdgroep van de thermische detectoren behoren
onder andere de bolometers, de stralingsthermo-elementen
en de pyro-elektrische detectoren. Bolometers zijn
vervaardigd van een materiaal waarvan de elektrische
weerstand aThankelijk is van de temperatuur. De werking
van de stralingsthermo-elementen berust op het
thermo-elektrisch eTTect (Seebeck eTTect).

De meest populaire thermische detector is de pyro
elektrische detector. Zoals de naam al aanduidt berust de
werking op het pyro-elektrisch eTTect hetgeen inhoudt dat
de polarisatie van een stuk pyro-elektrisch halTgeleider
materiaal verandert als de temperatuur verandert. De
opbouw van de pyro-elektrische detector is getekend in
Tiguur A3- 1 .

infrarode stra11n2

/'~=:t::t:::t::t:::t=t:t:::::t=t::::J:~
elektroden met

-t

opper v1ak A "'CCI:=I:::r:::::r::::::r::::IP::::::I::::r:::::I:::::I=Y

v,. V

1
pyro-elektrisch materiaal

Fig. A3-1: De opbouw van een pyro-elektrische detector.

Op de boven- en onderkant van het pyro-elektrisch
materiaal zijn metalen elektroden aangebracht zodat een
condensator ontstaat. Voor het pyro-elektrisch materiaal
geldt:

pet) = p.T(t) (A3/1)

waarbij: P( t) '"' polarisatie (A ·s/m2 )

p '"' pyro-elektrische C08TTicient (A·s/K·m Z )

T( t) '"' absolute temperatuur (K)
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Verder geldt:

Q(t) .: P(t)·A ( A3/ 2)

waarbij: Q
P( t)

A

.: lading op de elektroden (A·s)
= polarisatie (A's/m 2 )

oppervlak van de elektroden (m 2 )

Combinatie van de vergelijkingen A3/1 en A3/2 levert:

Q( t) = p. A . T( t)

Wanneer we de ladingsverandering per tijdseenheid
be schouwen dan krijgen we:

( A3/ 3)

dQ( t)

dt

d T( t)= p. A . -d";"t-"';" ( A3/ 4)

waarbij: ip(t) = de als gevolg van een temperatuursver
andering in het pyro-elektrisch
materiaal opgewekte stroom (A)

Het elektrisch vervangingsschema van een pyro-elektrische
detector is getekend in figuur A3-2. De weerstand Ap
wordt gevormd door het pyro-elektrisch materiaal.

i p ( t) i i
Cst Ast Vst ( t)

1
Fig. A3-2: Het elektrisch vervangingsschema van een

pyro-elektrische detector.

Er dient gewezen te worden op het feit dat bij een
constante temperatuur de stroom ip(t) nul is, met als
gevolg dat na enige tijd de spanning Vp(t) ook nul zal
zijn. Met andere woorden, een pyro-elektrische detector
geeft ieen uitgangssignaal als de detector een con stante
temperatuur heeft, hetgeen het geval is als de stralinis
intensiteit van de opvallende infrarode straling constant
is! Deze eigenschap maakt, samen met de vrij hOie ievoe-
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ligheid, dat de pyro-elektrische detector verreweg de
populairste thermische detector is. Hij wordt onder andere
veelvuldig toegepast in alarmsystemen.

Wanneer het inTrarode licht aTkomstig van een lichaam met
constante temperatuur, gemoduleerd wordt alvorens het op
een pyro-elektrische detector valt, kunnen we tach de
statische temperatuur van het lichaam bepalen. Het modu
leren kan gebeuren door een draaiende schijT met daarin
enkele gaten, voor de detector te plaatsen zodat de
inTrarode lichtbundel aTkomstig van het meetobject
periodiek onderbroken wordt. De pyro-elektrische detector
vergelijkt dan voortdurend de intensiteit van de van het
meetobject aTkomstige inTrarode straling met de bekende
intensiteit van de van de draaiende schijT aTkomstige
straling.

Wanneer we voor onze toepassing gebruik zouden willen
maken van een thermische detector dan is de pyro-elek
trische het meest geschikt. Er moet dan een array van
minimaal 100 pyro-elektrische detectoren gebruikt worden,
die allen geTocusseerd worden op de lijn waarlangs we het
stralingsintensiteitsproTiel willen meten. De detectoren
moeten am de beurt uitgelezen worden. Het is niet mogelijk
am gebruik te maken van een mechanische scan-inrichting
(waarbij slechts een detector nodig zou zijn) omdat de
tijdconstante van de thermische detectoren te groat is. De
scanTrequentie zou dan te laag uitvallen. Aangezien we oak
een statische temperatuurverdeling willen kunnen meten
moet de van het werkstuk aTkomstige straling gemoduleerd
worden alvorens hij de pyro-elektrische detectoren
bereikt. Er zijn momenteel chips verkrijgbaar met enkele
honderden pyro-elektrische detectorelementen erop (zie
lit. 8). Zo'n chip is voor onze toepassing prima geschikt.
De kostprijs is echter bijzonder haag. Voor een chip met
128 elementen moet ongeveer TI. 45.000,- betaald worden!
Om tot een operationele lijnsensor te komen moeten de
kosten van de uitleeselektronica, de optiek en de
modulator daar nag bij opgeteld worden.

A3.2. Fotonendetectoren.

In vergelijking met de thermische detectoren, waarvan
reeds in het begin van de 19- eeuw de eerste exemplaren
ontwikkeld zijn, bestaan de Totonendetectoren pas kart. De
eerste quantumdetectoren zoals de Totonendetectoren oak
weI genoemd worden, werden rand 1935 ontwikkeld, maar de
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doorbraak is gekomen met de ontwikkeling van de halfge
leidermaterialen zeals die vanaf het begin van de
vijftiger jaren heeft plaatsgevonden.

Het belangrijkste kenmerk van de fotonendetectoren is de
selectieve gevoeligheid. De bandbreedte bedraagt hooguit
enkele micrometers. De selectieve gevoeligheid hangt samen
met de manier waarop de fotonendetectoren functioneren.
Hun werking berust op het foto-effect; lichtquanta (foto
nen) met een voldoende grote energie zijn in staat in het
detectormateriaal een elektron van de valentieband naar de
geleidingsband te doen overgaan. Aangezien elektranen in
de geleidingsband vrij kunnen bewegen is dit langs elek
trische weg te detecteren (fotogeleiding, spanning over
gesperde pn-overgang, foto-elektromagnetisch effect). De
minimale energie die nodig is voor deze overgang wordt de
bandgap genoemd en is afhankelijk van het materiaal waar
uit de detector vervaardigd is. Voor een foton dat in
staat is een elektron in de geleidingsband te brengen moet
dus gelden:

E~ :::
hc

~
( A3/S)

waarbij: E~ energie van een foton (J)
E b • ::: bandgap (J)

h ::: constante van Planck (Jos)
c ::: lichtsnelheid (m/s)
) golflengte (m)

De grensgolflengte A. is die golflengte waarvoor het
gelijkteken in formule A3/S geldt:

( A3/6)

Straling met een golflengte groter dan de grensgolflengte
kan dus niet door de fotonendetector gedetecteerd worden.

Het aantal elektronen dat de overgang van de valentieband
naar de geleidingsband maakt, is een maat voor de op de
detector vallende stralingsintensiteit in het bijbehorende
galflengtegebied. Als er geen straling op de detector valt
moeten aIle elektronen zich dus in de valentieband bevin
den. Om dit te bereiken moet de temperatuur van de
detector lager zijn dan een voor het detectormateriaal
specifieke temperatuur Tm . Ais de temperatuur grater is
dan Tm zullen elektronen een zodanig hage bewegings-
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energie krijgen dat ze in staat zijn de overgang naar de
geleidingsband te maken zonder dat daar stralingsenergie
aan te pas komt. Vandaar dat fotonendetectoren vrijwel
altijd gekoeld moeten worden.

De gevoeligheid van fotonendetectoren ligt in de orde van
grootte van 1De V/W. De tijdconstante bedraagt ongeveer
1 microseconde. Indien we deze gegevens vergelijken met
die van thermische detectoren dan blijkt dat de fotonen
detectoren veel beter geschikt zijn om snelle stralings
intensiteitsveranderingen te meten.

Enkele veel gebruikte detectormaterialen zijn InSb, PbS en
HgCdTe. InSb en PbS worden meestal toegepast in het
golflengtegebied van 2 tot 6 micrometer en HgCdTe in het
gebied van 8 tot 20 micrometer.

Voor onze toepassing zouden we bijvoorbeeld gebruik
kunnen maken van tot ?? K gekoelde InSb-detectoren. De
Kosten van een array van 100 InSb-detectorelementen,
ondergebracht in een dewar-vat voor de koeling, bedragen
ongeveer fl. 100.000,-. Daar moeten de Kosten voor de
optiek en de uitleeselektronica nog bij opgeteld worden om
tot een operationele lijnsensor te komen. Aangezien de
gevoeligheid van fotonendetectoren erg iroot is en de
tijdconstante klein, kunnen we ook gebruik maken van een
mechanische scan-inrichting. Er is dan slechts een detec
torelement nodig dat achtereenvolgens op verschillende
punten van de te scannen lijn wordt gefocusseerd. Camera's
met een mechanische scan-inrichting Kosten minimaal
fl. 100.000,-.
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A4. CONCLUSIE.

In de voorafgaande hoofdstukken is een theoretische
verhandeling neergeschreven over enkele sensorsystemen
waarvan gebruik gemaakt kan worden bij het automatisch
lassen van dunne plaat. Hierbij wordt uitgegaan van de
temperatuurverdeling langs een enigszins op de toorts
vooruit lopende lijn loodrecht op de lasnaad. Vooral een
regeling die bewerkstelligt dat de temperatuur aan
weerszijden van de lasnaad gelijk gehouden wordt, biedt
interessante perspectieven.

Het temperatuurprofiel moet bepaald worden met behulp van
een lijnsensor die de door het lichaam uitgezonden
infrarode straling detecteert. De prijzen die voor een
complete infrarood lijnsensor betaald moeten worden liggen
in de orde van grootte van fl. 100.000,-. Aangezien het
onverantwoord is een dergelijk bedrag aan het toch al
beperkte budget van de vakgroep Meten en Regelen te ont
trekken, kan de noodzakelijke lijnsensor niet aangeschaft
worden. Het lenen of huren van zo'n sensor blijkt niet
mogelijk respectievelijk veel te duur. Ook het zelf
vervaardigen van een infrarode lijnsensor met behulp van
een array van miniatuur NTC-weerstanden (bolometer
principe) kan in het kader van mijn afstudeerwerk niet tot
de reele mogelijkheden gerekend worden (zie appendix 1).
Het gevolg is dat het onderzoek niet verder voort kan gaan
aangezien in de volgende fase de experimenten zouden
moeten plaatsvinden die de hier beschreven theoretische
verhandeling aan de praktijk toetsen. Er kan op dit moment
dan ook geen evaluatie plaatsvinden.

Naar aile waarschijnlijkheid zullen in de toekomst de
prijzen van vooral de chips die voorzien zijn van pyro
elektrische detectorelementen, spectaculair dalen zodat te
zijner tijd wellicht toch tot de aanschaf van een inTra
rood lijnsensor kan worden overgegaan. Het is mijns
inziens zeker de moeite waard het onderzoek dan weer nieuw
leven in te blazen.
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Deel B

B1. DE DOELSTELLING VAN HET ONDEAZOEK.

Zoals in de inleiding al is aangeduid, speelt het in dit
deel van het verslag beschreven onderzoek in op een vraag
vanuit de industrie. De firma Animo B.V. fabriceert
koffie- en theezetapparatuur voor middel- en grootverbuik.
De belangrijkste grondstof voor deze produkten is dunne
roestvrij stalen plaat. De hieruit vervaardigde onderdelen
worden veelal middels een TIG-Ias (TIG = Tungsten Inert
Gas) met elkaar verbonden. Als twee te lassen onderdelen
samen een rondgaande naad (hoeft niet cirkelvormig te
zijn!) vormen, wordt hiervoor gebruik gemaakt van een
roterende manipulator waarop de te lassen onderdelen
opgespannen worden. Als de lasnaad zich in een vlak
loodrecht op de draaiingsas van de manipulator bevindt en
de afstand van de draaiingsas tot de naad overal gelijk is
(cylindrische onderdelen) dan kan de lastoorts op een
vaste plaats gefixeerd worden. De roterende manipulator
zorgt dan voor de beweging van de toorts ten opzichte van
de naad in de voortlooprichting (x-richting). Opspan- en
fabricage-onnauwkeurigheden maken echter dat de positie
van de toorts tijdens het lassen voortdurend gecorrigeerd
moet worden zodat van een gefixeerde toortspositie geen
sprake kan zijn. De toorts moet derhalve zowel parallel
aan de draaiingsas van de manipulator (y-richting) als
radiaal ten opzichte van deze as (z-richting) kunnen
bewegen. Met de correcties in y-richting moet bewerkstel
ligd worden dat de lastoorts boven het midden van de naad
gepositioneerd blijft. Oe correcties in z-richting moeten
artue laidan d_t da _~st_nd tussen hat te l_ssen werkstuk
en de punt van de laselektrode constant blijft. We spreken
in dit geval ook weI van een hoogtecorrectie. Bij
Animo a.v. worden in de huidige situatie deze correcties
uitgevoerd door een operator die voortdurend het lasproces
observeert. Animo B.V. wil deze zogenaamde naadvolgfunctie
automatiseren.

De hoogteregeling is naar aIle waarschijnlijkheid eenvou
dig te automatiseren. De boogspanning is bij constante
stroom (TIG-Iassen gebeurt met een stroombron) een maat
voor de afstand tussen het werkstuk en de elektrodepunt.
De boogspanning kan derhalve als ingangssignaal dienen
voor een eenvoudig regelcircuit dat een elektrisch
aangedreven translatie-eenheid voor de beweging in de
z-richting aanstuurt.
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Animo 8.V heeft de voorkeur uitgesproken de automatische
toortspositionering in y-richting te realiseren met behulp
van een vision-systeem. Hierbij wordt het menselijk oog
vervangen door een videocamera. Het videosignaal wordt
toegevoerd aan een verwerkingseenheid die het signaal moet
analyseren en de elektrische translatie-eenheid moet
aansturen. De opstelling is getekend in figuur 81-1.

lasapparaat

z-verplaetlina

monitor

verwerkings
eenheid

l~stoorts

camera

Fig. 81-1: De opstelling.



- 33 -

Het gebruik van een vision-systeem heeft twee grote
voordelen. Ten eerste kan een operator op een monitor
vergroot waarnemen wat hij in de huidige situatie door
zijn lasbril ziet. Hij houdt zodoende contact met het
lasproces. Het tweede voordeel is de grote flexibiliteit
van het vision-systeem die een gevolg is van de aanwezig
heid van een vrij programmeerbare computer in de verwer
kingseenheid. Naast de taak van de beeldanalyse kan de
computer ook gebruikt worden voor een aantal andere taken
die in feite niets met het vision gebeuren te maken
hebben. Ik noem hier bijvoorbeeld het regelen van de
rotatiesnelheid van de manipulator zodat bij niet
cylindrische werkstukken toch een constante voortloop
snelheid van de toorts ten opzichte van de naad gereali
seerd kan worden.

Oat de zeer smalle I-naad in het videobeeld waarneembaar
is, is te danken aan het feit dat roestvrij staal een
spiegelend oppervlak heeft. Het felle licht afkomstig van
de gloeiende elektrode en de vlamboog wordt op het vlakke
metaaloppervlak gereflecteerd. Ter plaatse van de naad is
het oppervlak echter beslist niet vlak zodat daar het
licht in allerlei richtingen gereflecteerd wordt. Hierdoor
is de smalle I-naad, die gevormd wordt door de twee
roestvrij stalen onderdelen, waarneembaar als een donkere
streep in het beeld.

Om een automatische toortspositionering met behulp van een
vision-systeem te kunnen realiseren moet aan twee
voorwaarden worden voldaan:
1. In het door de videocamera opgenomen beeld moeten

voldoende beeldkenmerken aanwezig zijn. De toorts en de
naad moeten in het beeld waarneembaar zijn.

2. De verwerkingseenheid moet voldoende snel uit het
aangeboden videosignaal een stuursignaal voor de
elektrisch aangedreven translatie-eenheid kunnen
afleiden.

In het hier beschreven onderzoek is nagegaan of er aan
deze voorwaarden voldaan kan worden en zo ja, op welke
wijze en met welke apparatuur dit kan gebeuren. Ook is
nagegaan welke Kosten gemoeid zijn met een eventuele
realisatie van de automatische toortspositionering.
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82. HET VISION-SYSTEEM.

In de literatuur wordt de kreet vision-systeem veelvuldig
gebruikt. Er moet echter uit de context blijken wat er in
elk afzonderlijk geval met het vision-systeem bedoeld
wordt. Een videocamera met een monitor wordt weI een
vision-systeem genoemd. Een uitgebreid systeem waarmee met
behulp van grote computers razendsnel beelden van soms
meerdere camera's tegelijk verwerkt worden, wordt ook als
een vision-systeem aangeduid. De enige overeenkomst in
aIle vision-systemen is het feit dat ze allemaal beschik
ken over een ingangstransducent die optische straling
transformeert in een elektrisch signaal.

Wanneer we spreken over een beeldverwerkingssysteem of een
beeldbewerkingssysteem (image-processing system) is het al
iets duidelijker wat we daarmee bedoelen. In deze systemen
is namelijk altijd een stuk elektronica aanwezig waarmee
informatie aan het beeld onttrokken wordt (beeldverwer
king) zodat indien gewenst een nieuw beeld gecreeerd kan
worden waarin de informatie duidelijker naar voren komt
(beeldbewerking). De elektronica kan zowel analoog als
digitaal zijn. Men spreekt dan ook van analoge en digitale
beeldverwerking. Het voordeel van digitale beeldverwerking
is dat daarvoor gebruik gemaakt kan worden van een
computer zodat deze systemen bijzonder flexibel zijn. In
toepassingen waarbij real-time beeldverwerking plaatsvindt
wordt vaak gebruik gemaakt van analoge beeldverwerking.
Analoge beeldverwerking is doorgaans sneller dan digitale
beeldverwerking. Dok combinaties van analoge en digitale
beeldverwerking komen voor.

Wat wij in onze toepassing een vision-systeem noemen is
een beeldverwerkingssysteem dat in staat is om langs
zoveel mogelijk digitale weg uit een met een videocamera
opgenomen beeld de ligging van de lastoorts ten opzichte
van de naad te bepalen. De opbouw van zo'n systeem is
getekend in figuur 82-1.

De frame grabber bemonstert het ana loge videosignaal,
discretiseert het bemonsterde signaal en plaatst elk
sample op een bepaalde plaats in het beeldgeheugen. Zo
ontstaat in het beeldgeheugen een gediscretiseerd beeld
bestaande uit Hor x Vert beeldelementen, zogenaamde
pixels. Hor is het aantal pixels per horizontale lijn en
Vert is het aantal horizontale lijnen per beeld. Elk pixel
heeft een van de Gr mogelijke grijswaarden. De waarden van
Hor, Vert en Gr kunnen per systeem verschillen maar het
zijn vrijwel altijd machten van 2. Als Hor = Vert ~ 512 en
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Fig. 82-1: Het vision-systeem.

Gr = 256 dan is de volledige informatie van ~en videoframe
in het beeldgeheugen op te slaan (zie lit. 9). Vrijwel
aIle beeldverwerkingssystemen beschikken ook over een
videogenerator waarmee de inhoud van het beeldgeheugen
voortdurend op een monitor zichtbaar gemaakt kan worden.
De computer kan elke plaats in het beeldgeheugen uitlezen
maar kan indien gewenst ook een willekeurige grijswaarde
aan een pixel toekennen. Het adresseren van de pixels in
het beeldgeheugen kan rechtstreeks via de adresbus van de
computer gebeuren (memory-mapped systemen) of via een
I/O-poort (I/O-mapped systemen). Memory-mapped systemen
zijn doorgaans veel sneller dan I/O-mapped systemen.

De in figuur 82-1 geschetste systeemconfiguratie is in
nagenoeg aIle beeldverwerkingssystemen terug te vinden. De
meer uitgebreide systemen beschikken daarenboven over een
digitale voorbewerkingseenheid. Hiermee kunnen de grijs
waarden die de framegrabber aflevert bewerkt worden
alvorens ze in het beeldgeheugen geplaatst worden. De
computer bepaalt welke bewerking(en) de voorbewerkings
eenheid moet uitvoeren. Hiertoe wordt door middel van
enkele instructies de voorbewerkingseenheid in een
bepaalde mode gezet.
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In een beeldverwerkingssysteem zonder digitale voorbewer
kingseenheid moet de hele beeldverwerking in de computer
plaatsvinden. De in de computer geladen sOTtware bepaalt
op welke wijze de voor een bepaalde toepassing relevante
informatie uit het beeld gehaald wordt. Ais in een andere
toepassing andere informatie relevant is, kan in principe
dezelfde apparatuur gebruikt worden. AIleen de software
moet dan worden aangepast.
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B3. DE EXTRACTIE VAN DE RELEVANTE BEELDKENMERKEN.

Aangezien we met behulp van een vision-systeem de liagina
van de lastoorts ten opzichte van de naad willen bepalen,
moeten zowel de naad als de toorts goed in het camerabeeld
waarneembaar zijn. Vanwege de hoge intensiteit van het
tijdens het lassen uitgestraalde licht is het noodzakelijk
de videocamera te voorzien van een Tilter (bijvoorbeeld
een lasglaasje). De van een filter voorziene camera kan
het beste opgesteld worden op de positie die aanaeaeven is
in figuur 83-1.

camera
la9toorts

Fig. 83-1: De opstelling van de camera.

De gloeiende elektrode is dan duidelijk waarneembaar teaen
een donkere achterarond. Ook het op het werkstuk aere
flecteerde licht van de elektrode en de vlambooa is aoed
waarneembaar. Naarmate de kijkhoek ~ van de camera kleiner
is bestrijkt het door de camera opgevanaen aereflecteerde
licht een groter oppervlak van het werkstuk (veraelijk dit
met een lage stand van de zon boven een wateroppervlak) .
Met andere woorden, er is een groter deel van de I-naad
waarneembaar. Er is experimenteel vastaesteld dat een
kijkhoek ~ van 10 ~ 15 graden optimaal is. In Tiauur 83-2
ziet U een karakteristiek beeld dat ontstaat bij de
beschreven camerapositionerina.
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Fig. 83-2: Een door de videocamera opgenomen beeld.
(I-naad)

In onze toepassing moet real-time beeldverwerking plaats
vinden. We hebben dus een beperkte tijd ter beschikking am
de relevante informatie uit het beeld te onttrekken.
Aangezien de verwerkingstijd sterk afhangt van het aantal
pixels dat verwerkt moet worden is het raadzaam zo min
mogelijk pixels te verwerken. Waarschijnlijk bevatten de
twee horizontale lijnen die aangegeven zijn in figuur 83-3
genoeg informatie om de ligging van de toorts ten opzichte
van de I-naad te bepalen.

Fig. 83-3: Twee horizontale beeldlijnen die genoeg
informatie bevatten am de ligging van de toorts
t.o.v. de I-naad te bepalen.

De ene lijn moet dwars over de elektrode lopen en de
andere dwars over de naad. Als steeds dezelfde lijnen
verwerkt worden moet de eis gesteld worden dat de elek
trode en de lasnaad zich altijd op dezelfde hoogte in het
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beeld bevinden. Door de camera zodanig aan de toorts te
koppelen dat een beweging in z-richting altijd door de
toorts en de camera samen wordt gemaakt (zie figuur 83-4),
bewerkstelligen we dat de niet afsmeltende elektrode zich
altijd op dezelfde hoogte in het beeld bevindt. De hoog
teregeling zorgt ervoor dat de vlamboog altijd dezelfde
lengte heeft zodat ook de naad zich altijd op dezelfde
hoogte in het beeld zal bevinden.

la sapperee t

monitor

COlputer let
oeeldverwerrlngs
hardware

Fig. 83-4: De lastoorts en de camera maken in z-richtini
dezelfde beweging.
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De elektrode en de naad kunnen weI in horizontale richting
door het beeld schuiven. Uiteraard moet voorkomen worden
dat ze uit beeld kunnen schuiven. Uit door Animo 8.V.
verstrekte gegevens is af te leiden dat dit nooit kan
gebeuren als het blikveld van de camera 1 centimeter breed
is en de elektrode en de naad zich bij het starten van het
lasproces in het midden van het beeld bevinden.

Ik wil er hier nag even op wijzen dat er bewust niet
gekozen is voor een volledig starre koppeling tussen de
camera en de lastoorts. In dat geval bevinden de elektrode
en de lasnaad zich altijd in het midden van het beeld. De
operator kan dan niet zien hoe de absolute ligging van de
naad verloopt als functie van de tijd. Dit is ongewenst.

In figuur 83-5 is links het intensiteitsprofiel langs de
lijn die dwars over de elektrode loopt weergegeven. Er
worden hierbij 16 grijswaarden onderscheiden (Gr = 16).
Rechts in dit figuur is de "afgeleide" (intensiteitsver
schil tussen opeenvolgende pixels) van het intensiteits
profiel weergegeven. Hieruit blijkt dat het midden van de
elektrode midden tussen de maximale en de minimale
afgeleide ligt.

Fig 83-5: Het intensiteitsprofiel (links) en het profiel
van de afgeleide (rechts) langs de lijn dwars
over de elektrode.

In figuur 83-6 treft U het intensiteitsprofiel aan van de
lijn die dwars over de I-naad loopt. Oak dit intansi
teitsprofiel bevat voldoende informatie am het midden van
de naad te bepalen. We kunnen oak hier stellen dat hat
gezochte punt midden tussen de maximale en de minimale
afgeleide ligt.
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Fig. 83-6: Het intensiteitsprofiel (links) en
van de afgeleide (rechts) langs de
over de I-naad.

De plaatjes die we tot nu toe gezien hebben representere
een zeer goed beeld. Er zijn video-opnamen van het
lasproces gemaakt en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat
tussen dit soort goede beelden ook een groot aantal
beelden voorkomen die veel minder mooi zijn. In figuur
83-7 treft U zo'n beeld aan. De elektrode is hierin niet
boven het midden van de lasnaad gepositioneerd.

Fig. 83-7: Een beeld waarbij de elektrode niet boven het
midden van de I-naad gepositioneerd is.

Ook in dit beeld is de elektrode eenvoudig te detecteren
Dit gaat echter niet op voor de I-naad zoals blijkt uit
het in figuur 83-8 weergegeven intensiteitsprofiel. Hier
kunnen we niet volstaan met aIleen het opzoeken van de
maximale en minimale afgeleide.
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Fig. B3-8: Het intensiteitsprofiel (links) en het profiel
van de afgeleide (rechts) langs de lijn dwars
over de I-naad.

In het onderzoek is nagegaan welke strategie gehanteerd
moet worden om in zoveel mogelijk situaties de I-naad te
kunnen detecteren door slechts een lijn te verwerken.
Hiertoe zijn vele lijnen uit verschillende beelden
geanalyseerd. Oit geeft geleid tot de volgende strategie:
* Begin bij het meest linkse pixel en ga steeds een pixel

naar rechts totdat een maximum in het intensiteitspro
fiel gevonden wordt dat een bepaalde drempel over
schrijdt. Onthoudt bij welk pixel dit maximum optreedt.

* Begin bij het meest rechtse pixel en ga steeds een pixel
naar links totdat een maximum in het intensiteitsprofiel
gevonden wordt dat een bepaalde drempel overschrijdt.
Onthoudt bij welk pixel dit maximum optreedt.

* loek het pixel dat overeenkomt met het absolute inten
siteitsminimum dat ligt tussen de beide reeds gevonden
maxima. Als het goed is ligt dit pixel in de lasnaad
maar het hoeft nog niet in het midden van de naad te
liggen.

* loek de minimale afgeleide tussen het linker intensi
teitsmaximum en het absolute minimum. Het aldus gevonden
pixel moet overeenkomen met de zijkant van de linker
plaat.

* loek de maximale afgeleide tussen het absolute minimum
en het rechter intensiteitsmaximum. Het aldus gevonden
pixel moet overeenkomen met de zijkant van de rechter
plaat.

* Het midden van de I-naad ligt midden tussen de gevonden
zijkanten van de beide platen.

Uit experimenten is gebleken dat met deze strategie ook
bij minder ideale intensiteitsprofielen in veel gevallen
het midden van de I-naad te bepalen is. Er komen echter
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oo~ profielen voor waarbij deze strategie niet tot het
gewenste resultaat leidt.

Bij het opstarten van het lasproces wordt een hoogfrequent
spanning op de normale lasspanning (gelij~spanning)

gesuperponeerd am het ontstaan van de vlamboog te verge
ma~~elij~en. Deze wisselspanning heeft echtar ean storende
invloed op het vision-systeem; er ontstaan en~ele wille
~eurig over het beeld verdeelde witte pixels. Indien zo'n
pixel op e'n van de te verwer~en lijnen ligt wordan hier
door ongewenste intensiteitsmaxima en dus oo~ maximale an
minimale afgeleiden geintroduceerd. Het is derhalve van
belang om in de verwar~ingsalgoritme te controleren of er
pixels voor~omen waarvan de intensiteitswaarda ster~

verschilt van de aangrenzende pixels zodat daar ra~ening

mee gehouden ~an worden.
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84. DE PROGRAMMATUUR.

In hOOTdstuk 83. zijn de strategien beschreven waarvan
verwacht mag worden dat hiermee in een groot aantal
beelden de ligging van het midden van de I-naad en de
elektrode bepaald kan worden. Om te veriTieren OT inder
daad aan die verwachting voldaan kan worden is een tweetal
procedures geschreven waarin deze strategien geimplemen
teerd zijn. Deze procedures worden beschreven in 84.1.

Aangezien er real-time beeldverwerking moet plaatsvinden
is het ook van groot belang te weten hoeveel tijd gemoeid
is met het onttrekken van de relevante inTormatie uit de
beelden. Uiteraard is deze verwerkingstijd sterk aThanke
lijk van het gebruikte vision-systeem. Om enige indicatie
van de verwerkingstijd te kunnen krijgen is een testpro
gramma geschreven dat voortdurend nieuwe beelden in het
beeldgeheugen plaatst en ze vervolgens verwerkt. In dit
programma wordt ook steeds nagegaan OT de aan de aTzon
derlijke beelden onttrokken inTormatie wei reeel is, om
zodoende te voorkomen dat het systeem reageert op onjuist
geinterpreteerde beelden. Oit testprogramma wordt
beschreven in 84.2.

De programma's zijn geschreven in de hogere programmeer
taal Pascal. Voor de implementatie en het testen van de
programma's is gebruik gemaakt van het binnen de vakgroep
Meten en Regelen aanwezige vision-systeem. oit bestaat uit
een solid-state videocamera (Tabricaat High Technology
Holland), een Tramegrabber (Tabricaat Matrox Electronic
Systems ltd.), een beeldgeheugen met 256x256 pixels en 16
grijswaarden (Tabricaat Matrox Electronic Systems ltd.) en
een PDP-11 computer (Tabricaat DEC).

identiTiers bestaan
hieronder weergegeven

oIST
COUNT
JOINT
TORCH

De in de programmatuur gebruikte
veelal uit een combinatie van de
aTkortingen:
MIN minimum
MAX maximum
PIX pixelnummer
INT betrekking hebbend op de intensiteit
oER betrekking hebbend op de aTgeleide
LEFT links in het beeld
RIGHT rechts in het beeld
FOUND boolean die aangeeTt OT de inTormatie die gezocht

wordt gevonden is
storing
teller
naad
toorts (elektrode)
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84.1. De verwerking van een beeld.

Per beeld worden twee horizontale lijnen verwerkt. Een
lijn loopt dwars over de elektrode. Uit het intensiteits
profiel langs deze lijn moet bepaald worden bij welk pixel
het midden van de elektrode zich bevindt. De procedure die
dit doet heet CALCULATE TOACHPIX. De procedure die uit het
intensiteitsprofiel langs de lijn dwars over de lasnaad
het m~dden van de naad bepaalt heet CALCULATE JOINTPIX.

Er wordt in deze procedures van uitgegaan dat de intensi
teitswaarden (0 .. Gr-1) van de pixels van de lijn in
kwestie, opgeslagen zijn in een array V(O .. Hor-1]. Oe
variabele N geeft aan welk pixel aan verwerking onderhevig
is.

Er is in een eerder stadium reeds op gewezen dat als
gevolg van storingen enkele pixels een sterk afwijkende
intensiteitswaarde kunnen hebben in vergelijking met de
omliggende pixels. In figuur 84-1 zijn zowel de pixel
intensiteit als de afgeleide V(N)-V(N-1) van een reeks
pixels getekend. Hierin bevinden zich twee zogenaamde
stoorpixels. Het zal duidelijk zijn dat de stoorpixels
kunnen leiden tot een onjuiste bepaling van de ligging van
de toorts en/of de naad, aangezien hiertoe naar de maxima
en de minima in het intensiteitsprofiel en in de afgeleide
gezocht wordt. Voordat een pixel als maximum of minimum
aangemerkt wordt zal dus eerst moeten worden nagegaan of
het hier een stoorpixel betreft.

Indien gezocht wordt naar een intensiteitsmaximum dan
noemen we een pixel N waarvoor geldt dat V(N)-V(N-1)~

DISTVALUE A V(N)-V(N+1)~DISTVALUE een stoorpixel. De
waarde van DISTVALUE hangt af van het gebruikte vision
systeem en de aangeboden beelden. De optimale waarde van
OISTVALUE dient experimenteel bepaald te worden.

8ij het zoeken naar een minimum in het intensiteitsprofiel
wordt een pixel N als stoorpixel bestempeld als
V(N-1)-V(N)~DISTVALUE V(N+1)-V(N)~OISTVALUE.

Wanneer nagegaan wordt of een bij pixel N optredend
maximum in de afgeleide het gevolg is van een stoorpixel
dan moet worden gecontroleerd of:
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Fig. 84-1: Stoorpixels in het intensiteitsproTiel en de
gevolgen voor de aTgelejde.

* pixel N een ongeoorlooTd hoge intensiteit heeTt
OT

* pixel N-1 een ongeoorlooTd lage intensiteit heeTt.
Een maximum in de aTgeleide is dus het gevolg van een
stoorpixel als
{V(N)-V(N-1)~OISTVALUE ~ V(N)-V(N+1)~OISTVALUE}Y
{V(N-2)-V(N-1)~OISTVALUE A V(N)-V(N-1)~OISTVALUE}.

Evenzo is een bij pixel N optredend minimum in de
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afgeleide het gevolg van een stoorpixel als:
;~ pixel N een ongeoorloofd lage intensiteit heeft

of
* pixel N-1 een ongeoorloofd hoge intensiteit heeft.
Ais de logische expressie {V(N-1)-V(N)~OISTVALUE~

V(N+1)-V(N)~OISTVALUE}V {V(N-1)-V(N-2)~oISTVALUEA

V(N-1)-V(N)~oISTVALUE} waar is dan is het gedetecteerde
minimum in de afgeleide het gevolg van een stoorpixel.

In de in dit hoofdstuk beschreven procedures komt U de
negatie van de hier gegeven logische expressies tegen
aangezien bepaalde programmaonderdelen aIleen worden
uitgevoerd als er ~ storing is.

84.1.1. De procedure CALCULATE TDRCHPIX.

De procedure CALCULATE TOACHPIX zoekt de maximale en
minimale afgeleide en legt het midden van de elektrode
daar midden tussenin. Uiteraard worden hierbij de
stoorpixels uitgefilterd. In figuur 84-2 treft U een
flowchart van deze procedure aan. Uit dit figuur blijkt
dat als om een of andere reden het midden van de elektrode
niet gevonden wordt, de variabele TOACHPIX nul gemaakt
wordt.
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H:=2
~IN:=O

~Al:=O

~IHPIX:=O
IIAIPlX: =0

N

~JRr.HPI~:=

.~I~PIX+/IAIPIX) niv 2

J

~IN:=II(N)-II(N-ll

~INPlX: =N

N:=N+l'

~GRCHPIX:=O

•
end

~AX: =y (N) -II (N-ll
MIPLi: =N

Fig. 84-2: De procedure CALCULATE TDACHPIX.
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84.1.2. De procedure CALCULATE JOINTPIX.

De procedure CALCULATE JOINTPIX zoekt het midden van de
lasnaad door het intensiteitspro~iel volgens de in 83.
beschreven strategie te analyseren. Uiteraard wordt ook
hier nagegaan o~ de optredende minima en maxima al dan
niet het gevolg zijn van stoorpixels. In ~iguur 84-3 is de
flowchart van deze procedure weergegeven. U tre~t naast
een aantal blokken een nummer aan. Oit zijn de nummers van
de ~iguren waarin deze blokken verder uitgewerkt zijn. De
identi~iers die in de blokken cursie~ gedrukt zijn en
tussen accolades staan worden in dat blok bepaald en zijn
in het verdere verloop van de procedure van belang.

In ~iguur 84-6 is het blok waarin nagegaan wordt o~ het
gevonden minimum sterk a~wijkt van de aangrenzende pixels
middels een onderbroken lijn weergegeven. De achtergrond
hiervan is dat bij de uitvoering van de experimenten is
gebleken dat de lasnaad in het beeld zo nu en dan slechts
een pixel breed is. Oit ene pixel wordt dan voor een
stoorpixel aangezien omdat de aangrenzende pixels een hoge
intensiteit hebben. Het gemarkeerde programmaonderdeel is
daarom uit het geheel verwijderd. oit blijkt geen probleem
te zijn omdat bij het gebruikte vision-systeem de stoor
pixels altijd een intensiteit hebben die hoger is dan
normaal. 8ij gebruik van een ander vision-systeem, waarbij
dan oak het blikveld van de camera kleiner gekozen zal
worden, is het wellicht toch raadzaam de stoorpixel
detectie door te voeren.
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( uegln )

lQek linter intensitelts
uxilul
{lWP IXL£FTIHT,
LEFT/fAXF OUHD IHT}

loek rechter intensitelts
IiXliU'
{/fArPIUI6HTIHT.
RIGHT/fAXFOUHDIHT}

loek absoluut intensltelts·
11nl1U. tussen ~AIPIXLEFTINT
en ~AXPIXRI6HTINT

{IIIHPaIHn

loek het IlnllUI van de
afgelelde tussen ~AXPIXLEFTINT
en /lINPlXINT
llfIHPIXDER, IfIHFOUHDDERJ

lueK het laXllUI van de
afgeJeloe tussen /lIMPIXINT en
MAXPIlRIGHTlNT
{~AXPIXD£R. IfAXFOUHDD£RJ

B4-4

84-5

84-6

84-7

N

JOINTPIX:=O

JOINTPlX:=O
JOINTPlX:=
("INPIXDER+"AXPIXDERI div 2

Fig. 84-3: De procedure CALCULATE JOINTPIX.
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( neqin )-----
N:=l
LEFT"AXFOUNDINT:=~alse
~AXINf:=TR£SHOLDVAlU£IHT

~AxrNT: =11 (H)

N

i'lAXf'llLEFTINT:=N
LEFT~AXFOUNDINT:=true

Fig. 84-4: Programmadeel am de ligging van het linker
1ntens1teitsmax1mum te bepalen.
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N:=Hor-2
RI8HT"AXFOUNDINT:=false
MAXINT:=TRESHOLDVALUEINT

I'lAXINT: =V (NI

end

N

MAXPIXRI6HTINT:=N
RI6HT"AXFOUNDINT:=true

Fig. 84-5: Programmadeel am de ligging van het rechter
intensiteitsmaximum te bepalen.



- 53 -

N: =/IAXPI XL£FTINT
IIININT:=6r-1

....

.." "-
.." ,

"./ ....... ,
.." ,

". "-
(N< v(N-IH(N) ( DISTVAlU£v >

, V\N+1H/(HI ( DISTVAlU£ /
".

.."

Ii: =1>+'1

1l1lWH:=V(Hl
rlINPlHNT:=N

I

Fig. 84-6: Programmadeel om de ligging van het absolute
intensiteitsminimum tussen de beida
intensiteitsmaxima te bepalen.
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N:=MAXPIXLEFTINT+!
~rNDER:=O
MINFOUNDDER:=false

MINDE~:=v(N)-V(N-!)

MINFOUNDDER:=true
MINPIIDER:=N

end

Fig. 84-?: Programmadeel. am de ligging van de minimale
a~geleide tussen het linker intensiteitsmaximum
en het absolute intensiteitsminimum te bepalen.
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~: =IIINP lXINT+I
/lAIDER:=O
IlAIFOUNDDER:=false

/lAIDER:=V(N)-VIH-11

N

IlAIFOUNDDER:=true
I'IAXPaDER:=N

Fig. 84-8: Programmadeel am de ligging van de maximale
aTgeleide tussen het absolute intensiteits
minimum en het rechter intensiteitsmaximum te
bepalen.
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B4.2. De verwerking van de inTormatie uit opeenvolgende
beelden,

De beide in 84.1. beschreven procedures leveren een geheel
getal op dat aangeeft bij welk pixel het midden van de
elektrode en het midden van de lasnaad verondersteld
wordt te liggen. Ais dat getal 0 is weten we dat het
midden niet gevonden is. Elke andere waarde suggereert dat
het midden van de elektrode of naad weI gevonden is. Het
gebeurt echter regelmatig dat een lijnintensiteitsprofiel
aanleiding geeft tot een onjuiste bepaling van het midden
van de elektrode of de naad. oit is slechts dan te detec
teren als de uit een beeld verkregen getallen vergeleken
worden met de getallen uit voorafgaande beelden.

We veronderstellen in het vervolg dat het tijdsinterval T
tussen het inlezen en verwerken van twee opeenvolgende
beelden constant is. Uit de door Animo B.V. verstrekte
gegevens is af te leiden hoe groot de zijdelingse ver
plaatsing van de naad per tijdseenheid maximaal kan zijn:

(dy/dt)me" = (dy/dx)~."·(dx/dt)~e" =
7,3-10- 3 x 16,67'10- 3 m/s = 122.10- 0

(B4/1)
m/s

In T seconde kan het midden van de naad dus maximaal
(dy/dt)m.~·T opgeschoven zijn. Combineren we dit met de
resolutie van het gebruikte vision-systeem (= blikveid I
aantal pixels per horizontale lijn) dan voIgt hieruit
hoeveel pixels de naad in de tijd T verschoven kan zijn.
Met andere woorden, we kunnen een gebied aangeven waar
binnen een volgend pixel dat met behulp van de procedure
CALCULATE JOINTPIX bepaald wordt, moet liggen om voor
verdere verwerking in aanmerking te komen. Ais het pixel
buiten dit gebied ligt dan heeft het geen zin om de
toortspositie te veranderen. WeI moet uiteraard bij het
uit het daarop volgende beeld verkregen pixel een twee
keer zo groot acceptatiegebied gehanteerd worden. Eike
keer dat een pixel buiten dit gebied valt wordt en teller
met 1 verhoogd. Ais deze teller een bepaalde waarde over
schrijdt wordt het programma onderbroken. Als de teller
groter dan 0 is en een nieuw pixel valt binnen het
toegestane gebied dan wordt de teller met 1 verlaagd.

Voor het al dan niet accepteren van de met behulp van de
procedure CALCULATE TORCHPIX bepaalde pixels wordt een
soortgelijke strategie gehanteerd.

Voorafgaand aan het lasproces moet de operator de toorts
zo goed mogelijk boven de naad positioneren. Deze initiele
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positionering zal doorgaans echter aanmerkelijk onnauw
keuriger zijn dan de automatische positionering door het
vision-systeem tijdens het lassen. 8ij het opstarten van
het lasproces zullen derhalve tijdelijk minder strenge
qualificatiecriteria moeten gelden om de ligging van de
lasnaad te bepalen en de toorts daar snel naar toe te
bewegen. Het aantal beelden dat tijdens deze opstartfase
in aanmerking komt voor deze "mildere H verwerking
(=SURUNS) hangt af van de cyclustijd T en de responstijd
van de elektrisch aangedreven translatie-eenheid.

In figuur 84-9 is de flowchart getekend van het programma
dat de opeenvolgende beelden verwerkt. Hieruit blijkt dat
de procedure FOLLOW aIleen dan wordt aangeroepen als in
meer dan de helft van het aantal in de procedure START-UP
verwerkte beelden de ligging van de elektrode en de naad
te bepalen was.

START-UP
{I, SilDISTCOUNT, TP, JPl

FOlLD~

end

6eef lelding op beeldscher.
dat de start-up .islukt is

Fig. 84-9: Het programma voor de verwerking van
opeenvolgende beelden.
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De procedures START-UP en FOLLOW worden besproken in
84.2.1. respectievelijk 84.2.2. In deze procedures geeTt I
aan het hoeveelste beeld verwerkt wordt sinds de start van
het programma. Wanneer de procedures CALCULATE TORCHPIX en
CALCULATE JOINTPIX aangeroepen worden, worden de hierin
bepaalde pixelnummers toegekend aan de variabelen NEWTP
respectievelijk NEWJP. De variabelen TP en JP bevatten de
inTormatie die uit meerdere beelden verkregen is. Uit deze
variabelen wordt dan oak de variabele CONTROLSIGNAL
bepaald die in een later stadium getransTormeerd moet
worden naar het stuursignaal dat de toorts bijstuurt.

In het vooraTgaande zijn we er van uitgegaan dat de tijd
tussen het inlezen van de opeenvolgende beelden constant
is. De meest voor de hand liggende manier am dit te
realiseren is het gebruik van een timer-interrupt die het
inlezen en het verwerken van ieder beeld start. De voor
het testen gebruikte PDP-11 computer kent deze mogelijk
heid echter niet. Vandaar dat gebruik is gemaakt van de
periodiciteit van het videosignaal. In het videosignaal
zijn namelijk synchronisatiepulsen aanwezig die aangeven
wanneer de intensiteitsinTormatie van een volgend
(halT)beeld verschijnt. Als de Tramegrabber vanuit de
computer de opdracht krijgt een (halT)beeld in het
beeldgeheugen te plaatsen dan begint de Tramegrabber het
videosignaal te bemonsteren nadat de bewuste synchronisa
tiepuls gedetecteerd is. Hierdoor is de tijd T die
verstrijkt tussen het inlezen van de te verwerken
(halT)beelden altijd een veelvoud van de tijd T y tussen
twee (halT)beeldsynchronisatiepulsen. Als we de verwer
kingstijd van een reeds ingelezen beeld constant veronder
stellen en liggend tussen iT y en (i+1)T y dan geldt:

T = Ty + (i+1)T y = (i+2)T y = constant ( 84/2)

Tijdens de experimenten is gebleken dat de verwerkingstijd
inderdaad vrijwel constant is zodat van dit niet Traaie
synchronisatiemechanisme gebruik gemaakt is am de
constante periodetijd T te realiseren.

84.2.1. De procedure STAAT-UP.

De Tlowchart van de procedure START-UP vindt U in Tiguur
84-10. Hieruit blijkt dat de variabelen NEWTP en NEWJP
bepaald worden als er een beeld in het beeldgeheugen
aanwezig is terwijl de verwerking van NEWTP en NEWJP
tegelijkertijd gebeurt met het inlezen van een nieuw beeld
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in het beeldgeheugen. oit is gedaan om de cyclustijd zo
Kort mogelijk te houden.

De waarde van de con stante SUCoNST is afhankelijk van de
nauwkeurigheid waarmee de operator de initiale positione
ring kan verzorgen. Het aantal beelden dat in de procedure
START-UP verwerkt wordt, wordt aangegeven met de constante
SURUNS.

84.2.2. De procedure FOLLOW.

De flowchart van de procedure FOLLOW treft U aan in figuur
84-11. Wanneer een in de procedure CALCULATE TOACHPIX of
CALCULATE JOINTPIX bepaalde waarde van NEWTP respectieve
lijk NEWJP niet acceptabel is in vergelijking met de
waarde van TP respectievelijk JP dan wordt de teller
TPoISTCOUNT respectievelijk JPoISTCOUNT met 1 verhoogd.
Wanneer NEWTP of NEWJP weI een acceptabele waarde heeft
dan wordt de desbetreffende teller met 1 verlaagd als die
tenminste groter dan 0 is. Wanneer de som van TPoISTCOUNT
en JPoISTCOUNT groter i9 dan de constante TOTALDISTCONST
dan wordt het programma afgebroken en verschijnt er een
melding op het beeldscherm die aangeeft waarom het
programma afgebroken is. Ais zowel NEWTP als NEWJP
acceptabel zijn dan krijgt de variabele CONTRDLSIGNAL de
waarde NEWJP-NEWTP. oeze variabele zal in een later
stadium moe ten worden omgezet in een stuursignaal voor de
elektrisch aangedreven translatie-eenheid waaraan de
lastoorts gekoppeld is.
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Sft~ ae oparacnt un aula ,n
het ouldqeneuqen te alaatsen

1:=1
IP: =0
JP: =0
C:JNTROlSISNAL: =0
';JDISTCOUNT, =')

CALCULATE TORCHI'Il
CALCUlATE JOINTPII
UHTP, M£MJPI

Guf de opdracht un bMl d lR
~~t buldqentuqen te plaatsen

SUD ISTCOUNT: =SUDlSTCOUNT+\

;UD ISTCOUIIT: =SUD ISTCOUNT-l

CONTROlSISNAl: =c)

:?, =NtWTP
Jr' =NEWJP

:CN'PGUISNI;L: =JP-TP

Fig. 84-10: De procedure START-UP.
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A B c

Fig. B4-11~: De procedure FOLLOW (vervolg op volgende
paginaJ .



A 8

- 62 -

c

Fig. 84-11 e : De procedure FOLLOW (vervolg van vorige
pagina) .

B4.3. De uit het testprogramma verkregen resultaten.

Het in 84.2. beschreven testprogramma is geimplementeerd
op het binnen de vakgroep Meten en Regelen aanwezige
vision-systeem (Hor x Vert =256 x 256; Gr=16). De f'rame
grabber van dit systaem bemonstert half'beelden uit het
videosignaal. Dit houdt in dat het inlezen van een beeld
in het beeldgeheugen 20 milliseconde in beslag neemt. In
daze tijd kan de verwerking van de uit het vorige beeld
verkregen variabelen NEWTP en NEWJP plaatsvinden. Voor de
bepaling van NEWTP en NEWJP uit een in het beeldgeheugen
aanwezig beeld blijkt ongeveer ?5 ms nodig te zijn. De
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totaal benodigde tijd am een halfbeeld in te lezen en te
verwerken zal dus ongeveer 95 ms bedragen. Aangezien het
inlezen van een volgend halfbeeld kan starten als er een
synchronisatiepuls in het videosignaal voorkomt, zal de
cyclustijd 100 ms bedragen. Met andere woorden, er worden
10 beelden per seconde verwerkt. Oeze cyclustijd komt
overeen met 2,5 beeld in het videosignaal met als gevolg
dat de ingelezen halfbeelden alterneren.

De eis die Animo B.V. stelt is dat de afwijking tussen het
midden van de lasnaad en het midden van de elektrode
altijd Kleiner moet zijn dan 0,5 millimeter (= 5 pixels
bij het voor het testen gebruikte vision-systeem). Uit
vergelijking B4/' blijkt dat (dy/dt)~.M = '22"0-~ m/s
zodat de naad zich in 4,' seconde over een afstand van 0,5
mm kan verplaatsen. Aangezien een vision-systeem met
cyclustijd T de toorts op tijdstip t positioneert op de
positie die de naad op tijdstip t-T innam, mag de maximale
cyclustijd hooguit 2,05 seconde bedragen. Bovendien is het
niet mogelijk am in aIle beelden de juiste ligging van de
elektrode en de naad te bepalen zodat het tijdsinterval
tussen twee bijsturingen van de toorts oak langer dan T
kan zijn. Het is derhalve noodzakelijk een cyclustijd T te
realiseren die Kleiner is dan 2,05 seconde. Het zal
duidelijk zijn dat met de cyclustijd van 0,' seconde die
met het testprogramma gerealiseerd is, ruimschoots aan
deze eis voldaan is.

De op videoband opgenomen beelden die gemaakt zijn van het
lasproces, zijn ter verwerking aangeboden aan het vision
systeem. In deze beelden komen allerlei situaties voor. Zo
is de toorts opzettelijk enigszins naast de lasnaad
gepositioneerd, komen er hechtlassen voor in het beeld,
wordt de lengte van de vlamboog gevarieert, enz. Er is
gebleken dat het testprogramma in nagenoeg aIle normaler
wijs te verwachten omstandigheden in staat is real-time de
ligging van het midden van de elektrode en de I-naad te
bepalen. Voorwaarde is uiteraard weI dat de te verwerken
horizon tale lijnen op geschikte plaatsen in het beeld
gekozen worden. De afwijking tussen het gedetecteerde
midden van de I-naad en het werkelijke midden bedraagt
hooguit , pixel (0,' mm). Hetzelfde geldt voor het midden
van de elektrode. Het moet dus zeker mogelijk zijn am de
elektrode binnen de door Animo B.V. aangegeven tolerantie
van 0,5 mm boven het midden van de I-naad te positioneren.
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85. DE APPARATUUR.

Indien Animo B.V. besluit om tat automatisering van de
lasnaadvolg~unctie over te gaan en hiervoor gebruik wil
maken van een visian-systeem, dan zal de benodigde
apparatuur moeten worden aangescha~t. Uiteraard zijn er
legio mogelijkheden om een vision-systeem samen te
stellen. In dit hoo~dstuk vindt U een opsomming van de
apparatuur die gebruikt kan worden om de automatische
naadvolgfunctie te realiseren. Elke component van het
vision-systeem die hieronder vermeld staat, is 2ekozen uit
een aantal van de meest gangbare componenten die dezelfde
functie vervullen (zie appendix 2). Bij die keuze hebben
de volgende overwegingen aen rol gespeeld:
* Het systeem moet aan de gestelde specificaties voldoen.
* Het systeem moet betrouwbaar functioneren.
* Het systeem moet flexibel en uitbreidbaar zijn.
* Het systeem moet zo goedkoop mogelijk zijn, zonder

afbreuk te doen aan de eerder genoemde criteria.

- monochroom beeldscherm
- toetsenbord
- 2 floppy-disc drives
- MS-DOS operating system

High Technology Holland
MK 1
- zeer compact
- 604 x 575 pixels
- bijzonder goede anti-blooming-

eigenschappen
- ongevoelig voor magnetische velden
- ongevoelig voor trillin2en en schokken
- lange levensduur
- standaard C-mount lensvattin2
- 1SV voeding

computer inclusief:

Fabricaat
Type
Eigenschappen:

IBM
XT
- bijzonder veel hardware- en software

ondersteuning
staat als betrouwbaar bekend

- goede documentatie
3. Beeldverwerkingshardware (framegrabber + beeldgeheugen)

Fabricaat Imaging Technolo2Y Incorporated
Type PC-Vision PFG-8-1-E-XT
Eigenschappen: - in een vrij slot van de IBM-XT te

2. Personal

Een configuratie van het vision-systeem waarmee de auto
matische toortspositionering in y-richting gerealiseerd
kan worden bestaat wit de volgende componenten:
1. CCO-camera

Fabricaat
Type
Eigenschappen:
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plaatsen
- beeldgeheugen: Hor x Vert = 512 x

512 pixels
Gr = 256 grijswaarden

- beeldgeheugen bijzonder snel
toegankelijk omdat dit geheugen
rechtstreeks via de adresbus van de
IBM-XT adresseerbaar is

- software voor de meest noodzakelijke
operaties wordt bijgeleverd

4. I/O-faciliteiten
Fabricaat Burr-Brown
Serie PCI-20000
Typen PCI-20001C-2 moederbord + 32 binaire

I/O-poorten
PCI-20003M-2 module met 2 D/A-converters

met ieder 12 bits resolutie
waarvan er sen gebruikt
moet worden voor het
aansturen van de elektrisch
aangedreven translatie
eenheid

PCI-20046S-3 software voor aansturing
vanuit turbo-Pascal

Eigenschappen: - modulair opgebouwd; een zogenaamd
moederbord kan maximaal 3 willekeurige
modules bevatten

- moederbord rechtstreeks in vrij slot
van IBM-XT te plaatsen

- flexibel
- staat als betrouwbaar bekend

5. Monitor
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een normaal
zwart-wit televisietoestel met een geringe aanpassing
(video-ingang) .

6. Elektrisch aangedreven translatie-eenheid
Hiervoor kan waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van
de mechanische translatie-eenheid zoals die momenteel
bij Animo B.V. gebruikt wordt met daaraan gekoppeld een
servomotor met servoregelaar/versterker.

7. Turbo-Pascal compiler

De kosten die gemoeid zijn met de aanschaf van de hier
beschreven apparatuur worden geraamd op ongeveer
fl. 27.000,-.

Bij een blikveld van de camera van 1 centimeter bedraagt
de met deze apparatuur verkregen resolutie ongeveer 0,02
millimeter per pixel. Aangezien verondersteld mag worden
dat de software in staat is de ligging van het midden van
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de naad en de elektrode op enkele pixels nauwkeurig te
bepalen, moet dit systeem bijzonder nauwkeurig kunnen
f'unctioneren.

In vergelijking met de voor het onderzoek gebruikte
apparatuur heef't de hier genoemde apparatuur twee keer zo
veel pixels per horizontale lijn. Er zullen dus ook twee
keer zo veel pixels verwerkt moeten worden. Toch zal de
totale verwerkingstijd aanmerkelijk korter zijn dan de
verwerkingstijd die met de testapparatuur verkregen is.
Oit is een gevolg van het f'eit dat het beeldgeheugen van
de hier beschreven apparatuur rechtstreeks via de adresbus
van de computer adresseerbaar is. De f'ramegrabber van deze
apparatuur bemonstert een heel beeld zodat de tijd voor
het inlezen van een beeld in het beeldgeheugen daarentegen
twee keer zo lang is als bij de testapparatuur (40 ms in
plaats van 20 ms). De verwerkingstijd is waarschijnlijk
korter dan 40 ms zodat de cyclustijd naar aile waar
schijnlijkheid 80 ms zal zijn.

Ik wil er hier met nadruk op wijzen dat er slechts een
beperkt aantal componenten met elkaar vergeleken zijn. Het
is dus goed mogelijk dat er nog andere componenten
verkrijgbaar zijn die net zo goed of wellicht beter
lIeschikt zijn (zie appendix 2).
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86. ENKELE UIT8REIDINGSMOGELIJKHEDEN.

De in de vorige hoofdstukken beschreven programmatuur en
apparatuur is geschikt voor het lassen van I-naden die
gevormd worden door twee roestvrij stalen onderdelen.
Hierbij is verondersteld dat de toorts ten opzichte van
het werkstuk een constante voortloopsnelheid heeft. Aan
gezien de manipulator de beweging in de voortlooprichting
realiseert en in de huidige situatie de rotatiesnelheid
van de manipulator op een constante waarde wordt inge
steld, zal aIleen bij het lassen van cylindrische werk
stukken sprake kunnen zijn van een con stante voortloop
snelheid. Verder is verondersteld dat een operator zorg
draagt voor de initiele positionering van de lastoorts
boven de naad.

8ij Animo 8.V. worden veel cylindrische containeronder
delen die samen een I-naad vormen aan elkaar gelast. Zowel
de initiele toortspositionering als de positionering
tijdens het lassen worden in de huidige situatie door een
operator uitgevoerd. Een vision-systeem dat de naadvolg
functie kan overnemen ontlast de operator en is derhalve
waardevol. Een vision-systeem is echter bijzonder flexibel
en makkelijk uitbreidbaar zodat hiermee wellicht ook een
aantal door Animo 8.V. geuitte (toekomst)wensen kunnen
worden gerealiseerd. Deze (toekomst)wensen zijn:
* Het automatisch pulserend lassen
* Het automatisch lassen van overlap-naden
* Het automatisch lassen van rechthoekige

containeronderdelen
* Het automatisch positioneren van de toorts boven het

midden van de lasnaad veor het lassen (initiele
positionering)

Een automatische toortspositionering in y-richting tijdens
het pulserend lassen is met de beschreven apparatuur en
programmatuur zonder meer mogelijk. In het verrichte
onderzoek zijn videobeelden van het pulserend lassen van
roestvrij stalen onderdelen ter verwerking aangeboden aan
het vision-systeem. Hieruit is gebleken dat het in 84.
beschreven testprogramma in staat is om ook in deze
beelden de ligging van het midden van de elektrode en van
de naad te bepalen.

Er zijn ook video-opnamen gemaakt van het lassen van
overlap-naden. Een overlap-naad met de daarbij behorende·
positionering van de laselektrode is getekend in figuur
86-1 .
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overll!p-nl!ad

Fig. 86-1: Een overlap-naad met een indicatie van de
daarbij behorende positionering van de
laselektrode (dwarsdoorsnede).

Deze situatie geeft een heel ander beeld te zien dan het
beeld van het lassen van een I-naad. Tach is het waar
schijnlijk oak bij deze beelden mogelijk am door verwer
king van slechts enkele beeldlijnen de ligging van de
overlap-naad en de elektrode te bepalen. Hiervoor kan
gebruik gemaakt worden van dezelfde apparatuur als die
voor het lassen van I-naden aanbevolen wordt. Aangezien er
in vergelijking met de I-naad heel andere beeldkenmerken
in de beelden aanwezig zijn, moet de programmatuur die die
relevante kenmerken uit het beeld onttrekt ingrijpend
gewijzigd worden. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of
het inderdaad mogelijk is am met behulp van het beschreven
vision-systeem de ligging van de overlap-naad te bepalen.

Wanneer twee rechthoekige containeronderdelen die samen
een rondlopende I-naad vormen, aan elkaar moeten worden
gelast, dan zal de rotatiesnelheid van de manipulator
tijdens het lassen voortdurend gewijzigd moeten worden am
te bewerkstelligen dat de voortloopsnelheid van de toorts
ten opzichte van de naad constant is. Als de ligging van
de rechthoekige lasnaad ten opzichte van de manipulator,
afgezien van geringe fabricage-en opspanonnauwkeurigheden,
bekend is, kan er een relatie gelegd worden tussen de
gewenste rotatiesnelheid en de stand van de manipulator.
Met andere woorden, bij elke stand van de manipulator kan
de gewenste rotatiesnelheid berekend worden. Voor dit
berekenen kan de in het vision-systeem aanwezige computer
gebruikt worden. De extra benodigde apparatuur voor het
realiseren van een constante voortloopsnelheid bij
rechthoekige containeronderdelen bestaat uit:
- Een hoekopnemer die gekoppeld wordt aan de

manipulator-as. Het elektrisch uitgangssignaal van de
hoekopnemer is een maat voor de stand van de
manipulator.
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- Een analoog of digitaal inputmodule, afhankelijk van de
uitvoering van de hoekopnemer. Hiermee kan het van de
hoekopnemer afkomstige signaal in de computer ingelezen
worden. De inputmodules van het fabricaat Burr-Brown
kunnen rechtstreeks op het PCI-20001C-2 moederbord
geplaatst worden (zie hoofdstuk B5.).

De extra D/A-converter die nodig is om de in de computer
berekende rotatiesnelheid te transformeren naar een
stuursignaal voor de manipulatormotor is reeds op het
PCI-20003M-2 module aanwezig.

Het licht dat tijdens het lassen door de camera gedetec
teerd wordt is afkomstig (rechtstreeks of via reflectie op
het werkstuk) van de gloeiende elektrode en van de
vlamboog. Ais er niet gelast wordt detecteert de camera
dus niets. Indien we voorafgaand aan het lasproces toch
met de camera de elektrode en de lasnaad willen kunnen
waarnemen, om zodoende een automatische initiele positio
nering te bewerkstelligen, ligt het voor de hand om met
behulp van een felle lichtbron het tijdens het lassen
aanwezige licht te simuleren. De elektrode zal in dat
geval niet als lichtbron fungeren maar donker afsteken
tegen de lichtere achtergrond. De algoritme die de ligging
van het midden van de elektrode bepaalt zal dan ook
tijdens de initiele positionering naar andere beeldken
merken moeten zoeken dan tijdens het lassen. Bij een
geschikte keuze van de lichtbron en de opstelling ervan,
kan de ligging van de naad wellicht met dezelfde algoritme
worden bepaald die ook tijdens het lassen gebruikt wordt.
De lichtbron kan vanuit de computer in- en uitgeschakeld
worden via een van de reeds op het PCI-2D001C-2 moederbord
aanwezige digitale I/O-poorten. Ik wil er overigens op
wijzen dat er in het onderzoek geen experimenten met
betrekking tot de initiele positionering gedaan zijn en
dat de hier beschreven methode die uitgaat van het gebruik
van een felle lichtbron dus gezien moet worden ais een
suggestie die aanleiding kan zijn tot het verrichten van
onderzoek in deze richting. Uiteraard kunnen ook andere
sensoren gebruikt worden voor de automatische initiele
positionering.
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B? CONCLUSIE.

Het in deel B van dit rapport beschreven onderzoek heeft
aangetoond dat het mogelijk is om met behulp van een
vision-systeem de lastoorts binnen het door Animo B.V.
gestelde tolerantiegebied boven het midden van de lasnaad
gepositioneerd te houden tijdens het TIG-lassen van twee
roestvrij stalen, cylindrische onderdelen die samen een
rondgaande I-naad vormen en zijn opgespannen op een
roterende manipulator. Aangezien de extractie van de
relevante informatie uit het door de videocamera opgenomen
beeld kan gebeuren door slechts twee geschikt gekozen
beeldlijnen te verwerken, kan een korte cyclustijd bereikt
worden met een eenvoudig en dus relatief goedkoop
vision-systeem.

Het grote voordeel van het gebruik van een vision-systeem
in vergelijking met de meeste andere sensorsystemen die
geschikt zijn voor het volgen van een smalle I-naad, i9 de
grote flexibiliteit. Deze flexibiliteit is een gevolg van
de aanwezigheid van een vrij programmeerbare computer in
het vision-systeem. Door "slechts" de programmatuur te
veranderen kan de gewenste informatie uit de meest uit
eenlopende beelden geextraheerd worden. Daarenboven kan de
computer gebruikt worden voor het uitvoeren van taken die
op zich niets met beeldverwerking te maken hebben. De
flexibiliteit kan ook voor Animo B.V. grote voordelen
hebben omdat met hetzelfde systeem, met zo hier en daar
een geringe uitbreiding, wellicht ook overlap-naden kunnen
worden gedetecteerd en gevolgd, ook niet-cylindrische
werkstukken kunnen worden gelast en wellicht ook de
initiele positionering automatisch kan gebeuren. Uiteraard
zal de eventuele implementatie van deze opties gepaard
gaan met de nodige inspanning op softwaregebied. De
flexibiliteit van het vision-systeem kan slechts dan
volledig benut worden als ook de software flexibel i9. Een
gestructureerde, modulaire software-opbouw is derhalve
een vereiste.

Concluderend kan gesteld worden dat het gebruik van een
vision-systeem voor de (gedeeltelijke) automatisering van
de lasinrichting zoals die bij Animo B.V. gebruikt wordt,
beslist het overwegen waard is.
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APPENDIX 1

Onderzoek naar de mogelijkheid om m.b.v. NTC-weerstanden
een infraroodsensor te construeren.

Aangezien de aanschaf van een infraroodsensor waarmee het
stralingsprofiel langs een lijnstuk bepaald kan worden,
niet mogelijk is gebleken gezien de hoge prijs die voor
zo'n sensor betaald moet worden, is overwogen om zelf een
dergelijke sensor te ontwerpen en te realiseren. Deze
sensor zou moeten bestaan uit een array van miniatuur
NTC-weerstanden (NTC = negatieve temperatuurcoefficient)
am enig inzicht te kunnen krijgen in de haalbaarheid hier
van is de vermogensbalans van een NTC-weerstand opgesteld.
In figuur Ap-1 is de NTC-weerstand geschetst met de
vermogens die van buiten af aan de NTC-weerstand toege
voerd worden en de vermogens die door de NTC-weerstand aan
de omgeving afgegeven worden.

p~ ~ NrC-.eerstand

p. 1
Fig. Ap-1: De in- en uittredende vermogens van de

NTC-weerstand.

Pe is het stralingsvermogen dat afkomstig is van een
klein oppervlakte-elementje van het werkstuk en via een
lens op de NTC-weerstand terecht komt. PE is het langs
elektrische weg aan de NTC-weerstand toegevoerde vermogen.
P, tim P 3 worden straks besproken. Wanneer we de
warmtecapaciteit van de NTC-weerstand verwaarlozen moet
altijd gelden:

( Ap 11)

Indien P, tim P 3 constant zijn kan Pe bepaald worden
door PE te meten. Aangezien P, tim P 3 sterk afhankelijk
zijn van de omgevingstemperatuur en van de temperatuur van
de NTC-weerstand, houden we deze temperaturen zo goed
mogelijk constant. In het vervolg veronderstellen we dat
de temperatuur van de behuizing die rondom de NTC-weer
stand is aangebracht a ac is en dat de temperatuur van

appendix 1
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de NTC-weerstand op 25 gC wordt gehouden. Dit laatste
wordt bewerkstelligd door het aan de NTC-weerstand toege
voerde elektrische vermogen te regelen. Op deze manier
creeren we een zogenaamde servotransducent.

We zullen nu een afschatting gaan maken van de vermogens
P e en P, tim P 3 • Ook wordt de temperatuurafhanke
lijkheid van deze vermogens bekeken. Er wordt hierbij
verondersteld dat de gebruikte NTC-weerstand een Philips
type 2322 633 0 is.

* P e : Het van het werkstuk afkomstige infrarode
stralingsvermogen.

Dit is het vermogen waarin we ge~nteresseerd zijn. Voor
het afschatten van dit vermogen zijn de volgende
veronderstellingen gemaakt:
- de temperatuur van het werkstuk is 1000 K
- de emissiecoefficient van het werkstuk is 0,5
- de sensor is voorzien van een filter dat aIleen

infrarode straling met een golflengte tussen 3 en 5
micrometer doorlaat

- de lens projecteert een cirkelschijfje van het
werkstuk met een diameter van D,S mm op de
NTC-weerstand

- de lens bevindt zich op D,S m afstand van dit
cirkelschijfje en heeft een diameter van 10 cm

- de optiek en de lucht hebben een transmissiecoef
ficient 1 in het golflengtegebied van 3 tot 5 micro
meter

- de NTC-weerstand heeft een absorptiecoefficient voor
aIle golflengten

Onder deze veronderstellingen bedraagt het totaal door
het cirkelschijfje uitgezonden stralingsvermoien in het
gebied van 3 tot 5 micrometer 2 mW. Hiervan komt slechts
een fractie terecht op de lens en dus op de NTC-weer
stand. Het stralingsvermogen dat de NTC-weerstand
bereikt (= P 15 ) bedraagt 10 W. Verder geldt:

=O,04I'W/KoT _

waarbij T_ = temperatuur van het werkstuk (K)

( Ap I 2)

* P,: Het netto vermogen dat via convectie afgevoerd
wordt van de NTC-weerstand.

Indien we veronderstellen dat de NTC-weerstand in een
behuizing is geplaatst waarbinnen vacuum heerst dan kan
P, verwaarloosd worden.

appendix 1
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* P~: Het netto vermogen dat door straling van de
NTC-weerstand aan de behuizing afgegeven wordt.

Het netto vermogen P 2 bestaat uit drie componenten:

P~, is het door de NTC-weerstand uitgezonden
stralingsvermogen. Hiervoor geldt:

4
P 2 , = £N·(5'·A N ·T N

CAp I 3)

CAp/4)

waarbij: G.N = emissiecoefficient van de NTC-weerstand
(S = Stefan-Salzmann constante

CS,67'10~~ W/m~. K4)

AN = oppervlakte van de NTC-weerstand Cm2 )

TN = temperatuur van de NTC-weerstand CK)

Pga is dat deel van P a , dat op de behu1z1ng
reflecteert en weer terecht komt op de NTC-weerstand.
Hiervoor geldt:

CAp I S)

waarbij: £~ = emissiecoefficient van de behuizing

P 23 is het door de behu1z1ng u1tgestraalde vermogen
dat door de NTC-weerstand geabsorbeerd wordt. Hiervoor
geldt:

CAp/6)

waarbij: TH = temperatuur van de behu1zing CK)

Wanneer we de uitdrukkingen voor P 21 , P aa en Pa3

substitueren in verge11jking Ap/3 dan kr1jgen we:

Indien we verondersteilen dat
- £N = 1
-€. .... =O,2
- AN = 10-e m2

- TN = 298 K
- T~ = 273 K
dan voigt hieru1t dat P g = 2S ?W.
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Verder geldt:

en

1 ,2 ;u-W IK ( Ap I 8)

( Ap/9)

* P3: Het vermogen dat via de elektrische aansluitingen
van de NTC-weerstand naar de behuizing vloeit.

Hiervoor geldt:

(Ap/10)

waarbij: q = warmtegeleidingscoeTTicient (W/m·K)
A~ = oppervlakte van de doorsnede van de

aansluitingen (m2 )

1~ = lengte van de aansluitingen (m)
TN = temperatuur van de NTC-weerstand (K)
TH = temperatuur van de behuizing (K)

Indien we veronderstellen dat
<? = 50 W/m·K

- A~ 2,8'10-~ m2

1.... 6.10- 3 m
- TN = 298 K
- TH = 273 K
dan voIgt hieruit dat P3 = 590 ~W.

Verder geldt:

dP 3 q'A",-- = = 24 ~W/K
dT N 1 ....

en

.)P
3 ~'A",-- = - - = -24/,W/K

c)T H 1 ....

(Ap/11)

(Api 12)
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Nu we Pe , P" Pz en P 3 benaderd hebben kunnen we
ook P~ benaderen:

P s = P, + Pz + P 3 - Pe

a )-LW + 2 5 ~W + 590 ?Ii - 1a ~ = 6 a5 )"-W

ook geldt:

( Ap /1)

= - --

en

= -0, 04 /-W/K (Ap/13)

= (Ap/14)

= -0,92 ~W/K - 24 ~/K = -24,92 ~/K

Aangezien (dP~/dTM) ruim 600 keer zo ~root is dan
(dP~/dTw) moet TM binnen 0,01 K constant gehouden
worden om een voor ons doel bruikbare inTraroodsensor te
realiseren. Het mag binnen het kader van het aTstudeerwerk
niet reeel worden geacht om een sensor te ontwikkelen
waarbij aan dergelijk strenge eisen voldaan wordt.

~ppendix 1
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APPENDIX 2

Opsomming van de componenten waaruit een keuze is gemaakt
bij het samenstellen van het vision-systeem.

In het ten behoeve van Animo 8.V. verrichte onderzoek is
nagegaan met welke apparatuur een vision-systeem waarmee
de lasnaad automatisch gevolgd kan worden, opgebouwd kan
worden. Hiertoe zijn een beperkt aantal componenten met
elkaar vergeleken aan de hand van de in hooTdstuk 85.
genoemde criteria. Oit heeTt geleid tot een systeem
conTiguratie die voor dit doel geschikt is. Het is echter
zeker niet uit te sluiten dat er nog andere component en
verkrijgbaar zijn die beter aan de gestelde criteria
voldoen. Vandaar dat U voor de volledigheid in deze appen
dix een opsomming aantreTt van de componenten waaruit de
selectie heeTt plaatsgevonden.

-1:- Camera's

Fabricaat
<type>

High Technology
Holland
<MK 1 >

General Elec
tric
<TN 250x>

Micro Technolo
gy Inc.
<MicronEye>

Prijsindicatie (kTl)
<3 3-10 10-30 >30

x

x

x

Opmerkingen

solid state

solid state

binair

* Beeldverwerkinshardware

Fabricaat
<type>

Imaging Techno
logy Inc.
<PCVision>

Prijsindicatie (kTl)
<3 3-10 10-30 >30

x

Opmerkingen

IBM PC/XT/AT
bus

appendix 2



- 78 -

beeldverwerkingshardware (vervolg)

Fabricaat
<type>

Imaging Techno
logy Inc.
<Serie 100>

Imaging Techno
logy Inc.
<Serie 150>

Imaging Techno
logy Inc.
<Serie 512>

Digithurst Ltd.
<MicroSight II>

Oigithurst Ltd.
<MicroScale
II A>

Datacube Inc.
<VVG-128>

Primagraphics
Ltd.
<VV 17>

Data sud syste
mes s.a.
<DSSEIMAGC-5X>

International
Aobomation/ln
telligence
<IAI P256>

8ASL Machine
Vision
<Autoview Vi
k.ing XA>

Computer Aecog
nition Systems
<CAS 4000>

Prijsindicatie (kfl)
<3 3-10 10-30 >30

x

x

x

x

x

x

)(

)(

)(

)(

)(

Opmerk.ingen

IBM PC/XT/AT
busj Q-busj
Multibusj
VME-bus

VME-bus

Multibusj
Q-bus

binair

IBM PC/XT/AT
bus

VME-bus

VME-bus

VME-bus
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Fabricaat
<type>

IBM
<XT>

IBM
<PC>

IBM
<AT>

Philips
<P3102>

* I/O-fdciliteiten

Fabricaat
<type>

Burr-Brown
<PC!-20000
serie>

IBM
<OACA>

Tecmar
<Lab Master>
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Prijsindicatie (kfl)
<3 3-10 10-30 >30

x

x

x

x

Prijsindicatie (kfl)
<3 3-10 10-30 >30

x

x

x

Opmerkingen

interne voe
ding is zwak

Opmerkingen

modulair
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